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كمن ، كنعوذ با من شركر أنفسنا، ٫بمده كنستعينو كنستغفره، إف ا٢بمد 
كأشهد أف ال إلو ، كمن يضلل فبل ىادم لو، سيئات أعمالنا من يهده ا فبل مضل لو

 كأشهد أف ٧بمدان عبده كرسولو.، إال ا كحده ال شريك لو

ڇٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڇ 
(ُ). 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ڇ 

ڇٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
(ِ). 

﮶  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھڇ  ﮳﮴ ﮵  ﮲   ے ے ۓ ۓ

ڇ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
(ّ()ْ). 

بعد أداء الفرائض ، ويت بو الساعاتكطي ، رفت فيو األكقاتفإف من أفضل ما صي 
ال تتحقق   -جلعز ك -العبودية   ألف ؛كاالشتغاؿ بو، كالواجبات طلب العلم الشرعي

 .ؼ كاف لو أعبدككلما كاف العبد با أعر ، كماؿ التحقق إال بالعلم

ا يَبتب على ذلك من ا٣بّب العظيم ُب مى ػكلقد ندب ا ا٤بؤمنْب للتفقو ُب الدين لً 
 ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى  ى ې چ: قاؿ تبارؾ كتعأبف، الدنيا كاآلخرة

                                                           

 (.َُِسورة آؿ عمراف، آية ) (ُ) 
 (.ُآية )، سورة النساء (ِ) 
 (.ُٕ، َٕسورة األحزاب، اآليتاف ) (ّ) 
من داكد ُب سننو،  خرجها ابوأكقد ، كاح كغّبها٣بطبة تسمى خطبة ا٢باجة ُب النٌ  ىذه (ْ) 

برقم  (ُّٗ/ِ) كاح خطبة النٌ كاح، باب: ُبالنٌ  كتابُب  ، حديث ابن مسعود رضي ا عنو
 (َْْ/ِ) كاحكاح، باب: ما جاء ُب خطبة النٌ كتاب النٌ سننو،  ، كالَبمذم ُب (ُُِٖ)

 .كقاؿ الَبمذم: صحيح ، (َُُٓ) برقم
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چ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ
كُب ، (ُ)

مىٍن ييرًًد " :النيب صلى ا عليو كسلم قاؿأف رضي ا عنو  الصحيحْب من حديث معاكية
ينً  يػٍرنا يػيفىقٍٍّهوي ُب الدٍّ  .(ِ)"ا ًبًو خى

الذم تعرؼ بو  كمن أرفعها قدران؛ فهو، إف علم الفقو ٤بن أفضل العلـو الشرعية
ا على بصّبة، كتتحقق الغاية الٍب خلق كٲبيز بو ا٢ببلؿ عن ا٢براـ، كبو يعبد ، األحكاـ

 سواه.ما لها كىي عبادتو كحده دكف جٍ ا ا١بن كاإلنس من أى 

، فقد دكنوا فيو ا٤بدكنات، ىذا كقد حظي علم الفقو باىتماـ كبّب من أىل العلم
كمنها ، كمنها الشركح ا٤بطوالت، فمنها ا٤بختصرات، كتنوعت مصنفاهتم فيو تنوعان كبّبان 

كىذا التنوع ، من ا٤بصنفات كإف ىذا الكم  ، إٔب غّب ذلك من الصور ا٤بتنوعة، يا٢بواش
 .ا١بهد الذم بيذؿ خدمة للعلم كطبلبو يدؿ على قدر

)مرحلة  كلقد كاف من فضل ا علي  أف يٌسر ٕب القبوؿ ُب الدراسات العليا
 بقسم الفقو.، با٤بدينة ا٤بنورة، با١بامعة اإلسبلمية، ا٤باجستّب( ُب كلية الشريعة

ا كاف من متطلبات ا٢بصوؿ على ىذه الدرجة العلمية كتابة رسالة علمية ُب م  ػكلى 
اإلمداد ) :يٌسر ا بفضلو ككرمو ٨بطوطان ُب الفقو الشافعي كىو كتاب، التخصص

ا٤بتوَب سنة  -رٞبو ا-( للعبلمة أٞبد بن ٧بمد بن حجر ا٥بيتمي بشرح اإلرشاد
 جزءو  كذلك بتحقيقً  -بإذف ا-ان مناسبان لنيل ىذه الدرجة ىػ( فكاف موضوع ْٕٗ)

                                                           

 (.ُِِسورة التوبة، آية ) (ُ) 
من حديث معاكية بن ايب سفياف رضي ا عنهما ُب كتاب العلم، باب:  البخارمأخرجو  (ِ) 

ُب صحيحو ُب كتاب الزكاة، باب: كمسلم  ،(ُٕبرقم )( ِٓ/ُا بو خّبا يفقهو )من يرد 
 .(ِِّٗبرقم ) (ُٖٕ/ِ) النهي عن ا٤بسألة
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 م.من ىذا السفر القيٍّ 

بْب كتب الفقو عاٌمة كالفقو الشافعي  عاليةن  كال ٱبفى أف ىذا الكتاب يتبوأ مكانةن 
، ة عاليةخاٌصة ٗبا أكدعو مؤلفو من أقواؿ كآراء كاجتهادات كترجيحات ذات قيمة علميٌ 

 .كمعُب كاضح، كحسن استدالؿ، كجودة ُب الَبتيب، هلةككل ذلك كاف بعبارة س

ليأخذ مكانو الذم يستحقو  ؛شربالتحقيق كا٣بدمة كالنٌ  ككتابه ُّذه ا٤بيزات جديره 
باب كقد رغبت ُب أف يكوف ا١بزء الذم أقـو بتحقيقو من أكؿ )، بْب الكتب الفقهية

.النسخة ا٤بصريةمن  ان ( لوحَُٗقع ُب )كي، (ُب اللقيط)فصل  ( إٔب هنايةالشفعة ُب
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 الموضوع اختيار أسباب

 ما يلي: ا٤بوضوعمن أىم أسباب اختيارم ٥بذا 

 بْب كتب الشافعية خاصة.عظيمة ما للمخطوط كأصلو من أٮبية  .ُ
 فهما من أعبلـ ا٤بذىب الشافعي. ؛ا٤بًب كالشرح ػيً ا٤بكانة العلمية العالية لصاحبى  .ِ
شاركة ُب أداء ا٤بك ، حقيق الكتب ا٤بخطوطةا٤بساٮبة ُب إثراء ا٤بكتبة اإلسبلمية بت .ّ

 األمة. بْبشيء من حقوؽ العلماء على األمة ٕبفظ علمهم كاإلسهاـ ُب نشره 
االشتغاؿ بتحقيق ا٤بخطوطات ُب كتب ا٤بذاىب الفقهية ٲبٌكن الطالب من  .ْ

، على ا٤بذىب الشافعي كعلمائو ككتبو ا٤بطبوع منها كا٤بخطوط بو ثى االطبلع عن كى 
كال ٱبفى اإلثراء العلمي ، صطلحات كالرموز ا٤بستخدمة فيو بشكل عاـكمعرفة ا٤ب

 الذم سيحصل عليو الباحث من جرٌاء ذلك.
كذلك لوجود األثر  ؛كاالستفادة من فقو ا٤بؤلف، رغبة ُب رفع حصيلٍب الفقهيةال .ٓ

 العلمي الكبّب ٤بن يتصدل لتحقيق ا٤بخطوطات الفقهية.
و كعزك اآليات كٚبريج األحاديث خدمة الكتاب خدمة علمية بتصحيح نصٌ  .ٔ

كالفهارس ، كالَبٝبة لؤلعبلـ، كالشواىد ٚبرٯبان علميان، كنسبة األقواؿ إٔب أصحاُّا
 ا ٰبتاجو التحقيق.م  ػة ا٤بصاحبة للبحث كغّب ذلك مً العلميٌ 
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 الكتابأىمية 

 ا فيما يلي:هى لي مً ػجٍ أي ، اكتسب ا٤بخطوط أٮبيتو من نواحو عدةو 

 متن الكتاب:القيمة العلمية ل - أ
؛ م(م ُب مسالك ا٢باكً )إرشاد الغاكً  كا٠بو كامبلن:-٤بًب ٥بذا اا٤بكانة الكبّبة  .ُ

)ت  ئً رً قٍ مي ػال ابنً  الدينً  بشرؼً  ا٤بشهوري  شرؼ الدين إ٠باعيل بن أيب بكرو كمؤلٍّفيوي: 
 ٨بتصره  كتابىذا الللقزكيِب، ك  (الصغّبى  مى ا٢باكً )حيث إنو اختصر فيو  ؛-ىػ(ّٕٖ

كتابي ك ، العزيز بشرح الوجيز( للرافعي ا٤بعركؼ بػ)الشرح الكبّب() كتابً لً  -أيضان -
كتابي ك ، ي من كتابو )الوسيط ُب ا٤بذىب(ػزاللئلماـ الغى  -أيضان - ٨بتصره  (الوجيزً )
، بػ)البسيط( ا٤بوسوـً  رً و اآلخى لكتابً  ٨بتصره  -يػزالو الغى في مؤلٍّ  حى كما صر  - (الوسيطً )

هاية ػبػ)ن ا٤بوسوـً  الػجيوىٍينًػي كتاب شيخو إماـ ا٢برمْباختصره من  كاف قد كالذم  
 كثّبو   مداري  اعليه الٍبكىذه السلسلة من الكتب ىي ، ب(ىى ذٍ مى ػب ُب دراية اللى طٍ مى ػال

 .(ُ)فة ُب ا٤بذىب الشافعيمن الكتب ا٤بصن  
بِب كبأصولو ا٤ب، الػمًببالفقو الشافعي كانت ٥بم عناية كبّبة ُّذا  ْبى ا٤بشتغلً  ف  أى  .ِ

 .لو كمعلٍّ  لو شٍّ كمدلٍّ حى ػككم من مي ، فكم من شارح لو كناظم، عليها
ا يدؿ على ذلك كثرة شركحاتو، كقد كقفت على م  ػكم الػمًب؛اىتماـ العلماء ُّذا  .ّ

 ىي على النحو التإب:ك  ؛منها ٟبسةو 
 .٤بؤلف ا٤بًب شرؼ الدين بن ا٤بقرئ؛ إخبلص الناكم شرح إرشاد الغاكم-أ

                                                           

(، مقدمة إٙباؼ ذكم ُٕٔ، ُٓٓانظر: ا٤بذىب عند الشافعية كذكر بعض علمائهم )ص (ُ) 
يابس (، مقدمة ٙبقيق ا٢باكم الصغّب/د. صاّب الٕ-ٔ/ُا٤بواىب على ركض الطالب )

 (.ْٗ)ص
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 ؛ لشمس الدين الػجىٍوجىرًم.شرح اإلرشاد-ب
 .ا٤بقدسي اإلسعاد شرح اإلرشاد؛ البن أيب شريف-ج
 الكوكب الوق اد شرح اإلرشاد؛ للكماؿ بن زيدو الر د اًد.-د
 فتح ا١بواد بشرح االرشاد للعبلمة ابن حجر ا٥بيتمي-ق
كىو الكتاب الذم بْب -اإلمداد بشرح اإلرشاد؛ للعبلمة ابن حجر ا٥بيتمي؛ -ك
 .-يديك

، ٨بتصره "فقد قاؿ عنو مؤلفو شرؼ الدين بن ا٤بقرئ: الػمًب؛ ثناء العلماء على ىذا  .ْ
 .(ُ)"من ا٤بعُب ْبه طً بى ، من اللفظ يصه مً ػخى ، نطقان كضمنان  ل ا٤بذىبى حوى 

 حلو، العبارةً  رشيقي ، ُب فركع الشافعية نفيسه  كىو كتابه "كقاؿ عنو الشوكاين: 
، ُب ٦بلدين ]يعِب: مؤلٍّفىو ابنى الػمقرًئ[ وي حى رى كشى ، ٤بعاينُب غاية اإلٯباز مع كثرة ا، الكبلـ

]يعِب:  منهم ٝباعةه  وي حى رى كشى ، كاشتغل بو علماء الشافعية ُب األقطار، كقد طار ُب اآلفاؽ
 .(ِ)من علماء الشافعية["

 

 متن شرؼ الدين بن المقرئ:ىذا الػ فمؤل  العِليَّة لالعلمية  المكانة - ب

من  مشاركان ُب كثّبو ، باحثان مدققان ، إنو كاف فقيهان ٧بققان "جي: فقد قاؿ ا٤بوفق ا٣بزر 
فهو ، كإف نثر أجاد كأكجز، إف نظم أعجب كأعجز، كاالشتغاؿ با٤بنثور كا٤بنظـو، العلـو
 .(ّ)"ـ على أقرانو كأصحابوكا٤بقد  ، ز على أترابوا٤ببٍّ 

كذك يدو ، نطق كاألصوؿكا٢باصل أنو إماـ ُب الفقو كالعربية كا٤ب" كقاؿ عنو الشوكاين:
                                                           

 (.ٕٓص ) انظر: إرشاد الغاكم (ُ) 
 (.ُّّ/ُ) البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع للشوكاينانظر:  (ِ) 
 (.ُِّ/ُ) الضوء البلمع لشمس الدين السخاكمانظر:  (ّ) 
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كلو ُب ىذا ، كمتفرد بالذكاء كقوة الفهم كجودة الفكر، طؤب ُب األدب نظمان كنثران 
يبلغ رتبتو ُب الذكاء كاستخراج  مٍ ػكلى ، هال يقدر عليها غّبي  كغرائبي  الشأف عجائبي 

 .(ُ)"من أبناء عصره الدقائق أحده 

 :)اإلمداد بشرح اإلرشاد( شَّرحالقيمة العلمية لل - ت
بكونو شرحان لكتاب إرشاد الغاكم ُب مسالك ا٢باكم البن ا٤بقرئ  الكتابي  زى يػ  مى ػتى  .ُ

 الذم بينت قيمتو العلمية فيما سبق.
استدالالن  كال شك أف ىذا التوسع يثرم ا٤بًبى ، دُّ اإلمداد من أكسع شركح اإلرشادعى يػي  .ِ

 .كتفريعان 
ر حيث بلغت لوحات الكتاب كىذا ظاى، بالبسط العلمي للمسائل كالدالئل زى يػ  مى ػتى  .ّ

 أكثر من ألفْب كمائٍب لوحان.
حيث إنو ، ُب ا٤بذىب الراجحً  للخبلفات بْب علماء ا٤بذىب، كٙبريري  فً ا٤بؤلٍّ  ري كٍ ذً  .ْ

 تي مٍ كضمى ، (ِ)جهدم ُب تنقيح ىذين الشرحْبً  حينئذو  كأفرغتي " قاؿ ُب ا٤بقدمة:
ىا ما كغّبً ، -عهده سقى ا-فات شيخنا شيخ اإلسبلـ زكريا إليهما من مؤل  

 نتاجً  دى ئكفرا، ا٤بتقدمْب آراءً  ىي لبابي  مع فوائدى ، ، كتقرُّ بو األعْبي ينشرح لو الصدري 
الء األئمة ؤ ، كتعقب ما كقع ٥بالفاتري  ري كٍ ُّا الفً  حى مى ػسى  كإٔباثو ، ا٤بتأخرينى  أفكارً 

 .(ّ)"ا ا٤بذىبً مامى ا ما عليو إالسٌيما إف خالفى ، القاصري  يدركو العقلي  ا الم  ػكغّبىم مً 

                                                           

 (.ُّْ/ُ) البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع للشوكاينانظر:  (ُ) 
الػجىٍوجىرًم، كاإلسعاد شرح اإلرشاد؛  لكماؿ الدين ابن  الدين شرح مشس: ا٤براد بالشرحْب (ِ) 

 .ا٤بقدسي أيب شريف
 [.ِؿ/]٨بطوط اإلمداد انظر:  (ّ) 
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حيث إنو  ؛ة على ا٤بسائل الٍب يتعرض ٥باة كالعقليٌ كتاب اإلمداد مليء باألدلة النقليٌ  .ٓ
حْب يورد ا٤بسألة يذكر النصوص الدالة عليها من الكتاب كالسنة كاإلٝباع 

 كا٤بعقوؿ.
، اهتمفهم إليو ُب مؤل  ػمن علماء الشافعية ا٤بتأخرين كإشارتي  عند كثّبو  الكتابي  ري كٍ ذً  .ٔ

: هناية اتاج إٔب شرح ا٤بنهاج للرملي، فيها اإلمدادي  رى كً فات الٍب ذي ؤل  ا٤ب ىذه كمن
ل على شرح منهج الطبلب، مى جى ػحاشية الك حاشية إعانة الطالبْب للدمياطي، ك 
ادم على ٙبفة حواشي الشركاين كالعب  ك ٙبفة ا٢ببيب على شرح ا٣بطيب للبجّبمي، ك 

 اتاج.
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 بقةالدراسات السا

كجامعة ، بعد مراجعة مركز ا٤بلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية بالرياض
كجامعة ، كا٤بعهد العإب للقضاء، اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية بالرياض كلية الشريعة

مت عدة دراسات عن مؤلفو ابن يقأي إال أنو  ؛قٰبق   مٍ ػأنو لى  تبْبى =أـ القرل ٗبكة ا٤بكرمة 
 اآلٌب: ىي على النحوك ، حجر ا٥بيتمي

رسالة ماجستّب ُب ا١بامعة ) كأثره ُب الفقو الشافعي، اإلماـ ابن حجر ا٥بيتمي .ُ
 (.األردنية

رسالة ماجستّب ُب جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود )آراء ابن حجر ا٥بيتمي االعتقادية  .ِ
 (.اإلسبلمية

ة دكتوراة رسال)كأثره ُب الفقو ، الشيخ شهاب الدين أٞبد بن حجر ا٥بيتمي ا٤بكي .ّ
 (.ٔبامعة األزىر

كعليو فقد قيسٍّم ىذا الكتابي )اإلمداد بشرح اإلرشاد( على عددو من طبلب 
كذلك ، ككنتي مشارًكان ُب جزءو منو، كسيجٍّلٍت رسائليهم  ُب ا٤باجستّب، الدراسات العليا

 كما يلي:،  كىٍفق ترتيب فصوؿ الكتاب

 هناية مقدمات الصبلة.من أكؿ الكتاب إٔب ، عبد الرحيم خويتم السلمي .ُ
من أكؿ فصل ُب األذاف كاإلقامة إٔب هناية فصل ُب ا١بماعة ، ٧بيسن حسْب ا٤بالكي .ِ

 كأحكامها.
من أكؿ باب ُب قصر ا٤بسافر كٝبعو إٔب هناية باب ُب ، منصور بن سآب ا١بهِب .ّ

 أحكاـ ا١بنائز.
 كاؼ.من أكؿ باب ُب الزكاة إٔب هناية باب ُب االعت، حسن بن مفرح ا٤بالكي .ْ
 من أكؿ باب ُب ا٢بج إٔب هناية مقدمات البيع.، إبراىيم بن ٧بمد الغامدم .ٓ
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 من فصل ُب ا٣بيار إٔب هناية باب ُب ا٢بجر.، سعد بن طالع السحيمي .ٔ
 .من أكؿ باب ُب الصلح أب هناية باب الغصب، أٞبد بن عبد الرٞبن العجبلف .ٕ

 

 خطة البحث

 على النحو اآلٌب:، وفهارس وقسمين مقدمة على حثيشتمل الب

 أٮبية الكتابك ، أسباب اختيار ا٤بوضوعك ، االفتتاحيةكتشتمل على  :المقدمة ،
 كالشكر كالتقدير.، كمنهج التحقيق، كخطة البحث، كالدراسات السابقة

 ْب:كتشتمل على فصل: الدراسة :القسم األوؿ 
 ككتابو )إرشاد الغاكم ، ابن ا٤بقرئ:التعريف باإلماـ شرؼ الدين وؿالفصل األ

 كفيو مبحثاف:، ُب مسالك ا٢باكم(
  كفيو ستة مطالب:، ئلماـ شرؼ الدين بن ا٤بقرئل ترٝبة  :األوؿالمبحث 

o كنيتو كلقبو.ك  ا٠بو كنسبو :المطلب األوؿ 
o مولده كنشأتو كطلبو للعلم ككفاتو: المطلب الثاني. 
o  كتبلميذه شيوخو :الثالثالمطلب. 
o مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو.: المطلب الرابع 
o آثاره العلمية.: المطلب الخامس 
o عقيدتو كمذىبو الفقهي. :المطلب السادس 

 كفيو ستة ، نبذة عن كتاب )إرشاد الغاكم ُب مسالك ا٢باكم( :المبحث الثاني
 :مطالب

o أٮبية الكتاب :المطلب األوؿ. 
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o ا٤بذىب ُبمكانتو : المطلب الثاني. 
o و.منهج ا٤بؤلف فيموضوع الكتاب ك : المطلب الثالث 
o و.التعريف بأىم شركح: المطلب الرابع 
o مصادر ا٤بؤلف ُب الكتاب.: الخامس المطلب 
o نبذة عن ا٢باكم كمؤلفو كشركحو.: المطلب السادس 

  ككتابو )اإلمداد بشرح ، جر ا٥بيتميلعبلمة ابن حترٝبة  ل الثاني:الفصل
 : رشاد( كفيو مبحثافاإل

 كٙبتو ستة مطالب، لعبلمة ابن حجر ا٥بيتميترٝبة ل: المبحث االوؿ : 
 كلقبو وكنيتك  ا٠بو كنسبو  :األوؿ المطلب.  
 كرحبلتو ككفاتو نشأتومولده ك  :الثاني المطلب. 
 كتبلميذه. وشيوخالثالث:  المطلب 
 مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو.الرابع:  المطلب 
 آثاره العلمية.خامس: ال المطلب 
 عقيدتو كمذىبو الفقهيالسادس:  المطلب. 
 كفيو ٟبسة، التعريف بكتاب )اإلمداد بشرح اإلرشاد(: الثاني المبحث 
 :مطالب
 كتوثيق نسبتو إٔب مؤلفو، ٙبقيق اسم الكتاب: األوؿ المطلب. 
 مع ٭باذج منها.، كصف النسخ ا٣بطية :الثاني لمطلبا 
 منهج ا٤بؤلف ُب الكتاب: الثالث المطلب. 
 أٮبية الكتاب العلمية :الرابع المطلب. 
 ارد الكتاب كمصطلحاتووى مى : الخامس المطلب. 
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 أكًؿ )باب ُب الشفعة( إٔب هنايًة  كيبدأ من؛ النَّصُّ الػمحقَّق   :القسم الثاني
 )فصله ُب اللقيط(.

 الفهارس: 

o .فهرس اآليات القرآنية مرتبة حسب كركدىا ُب ا٤بصحف الشريف 
o فهرس األحاديث مرتبة حسب ا٢بركؼ ا٥بجائية. 
o فهرس اآلثار مرتبة حسب ا٢بركؼ ا٥بجائية. 
o فهرس األعبلـ. 
o فهرس ا٤بصطلحات. 
o هرس األماكن كالبلدافف. 
o فهرس ا٤بصادر كا٤براجع. 
o فهرس ا٤بوضوعات. 
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  منهج التحقيق

 :يلي ق مافٍ منهج التحقيق كى  كسيكوف

  ا٤بصريةنسخة الالنص ا٤بخطوط ككتابتو حسب القواعد اإلمبلئية بعد اختيار  تخسى نى  .ُ
 كقد رمزت ٥با برمز )أ(.، كأصل

كقد رمزت ٥با برمز الٍب كقفت عليها،  الظاىريةبْب نسخة األصل كالنسخة  قابلت .ِ
 .كإثبات الفركؽ الواقعة بْب النسختْب، كالتنبيو عليها ُب ا٢باشية، )ب(

الصواب ُب ا٤بًب  إذا كقع تصحيف أك سقط أك طمس ُب نسخة األصل؛ فإين أثبتُّ  .ّ
 ية.بْب معقوفْب ]....[ مع اإلشارة إليو ُب ا٢باشكجعلتو 

مًب اإلرشاد عن الشرح بوضع ا٤بًب بْب قوسْب )......( كٖبط أكب من نص  مي زت .ْ
 .الشرح

ٍب أسجل رقم ، بداية كل كجو من كجهي لوحة ا٤بخطوط من نسخة األصل حددت .ٓ
، ( بْب معقوفْبِ) برقمكإٔب الوجو الثاين ، (ُ) برقماللوحة كأشّب إٔب الوجو األكؿ 

أشّب إٔب ذلك ُب ا٢باشية. فما ما عدا نسخة األصل [، كأِ[ ].../ُ]..../ ىكذا:
 (ب) ٕبرؼكإٔب الوجو الثاين ، (أ) ٕبرؼالوجو األكؿ 

 بعبلمات الَبقيم، كذلك لتسهيل قراءة نص الكتاب كفهمو فهمان صحيحان. اعتنيت .ٔ
اآليات القرآنية ُب ا٢باشية إٔب مواضعها من ا٤بصحف بذكر اسم السورة كرقم  تعزك  .ٕ

ٛبييزان ٥با عن غّبىا مع كتابتها بالرسم  ؛ڇ .....ڇ بْب قوسْب مزٌىرين ككضعها، اآلية
 العثماين.

، األحاديث النبوية من دككاين السنة، فإف كاف ُب الصحيحْب اكتفيت ُّما خرجت .ٖ
 .كإال فأعزكه إٔب ما كقفت عليو من مصادر

 .ٛبييزان ٥با عن سائر نٌص الكتاب "؛....." األحاديث بْب قوسْب تكضع .ٗ
 .اآلثار الوارد ذكرىا ُب النص اقق تك عز  .َُ
 .األعبلـ الوارد ذكرىم ُب النص اقق تترٝب .ُُ
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كتوثيقها ، الكلمات الغريبة، كالتعريف با٤بصطلحات العلمية الواردة ُب الكتاب تشرح .ُِ
 .ةلة ا٤بعتبى يمن ا٤بصادر األص

أك عن ، بهمكذلك بالرجوع إٔب كت، قوؿ الواردة ُب الكتابأقواؿ العلماء كالنٌ  كثقت .ُّ
 .طريق الكتب األخرل الٍب هتتم بالنقل عنهم

 .باألماكن كالبلداف الوارد ذكرىا ُب النص اقق عرفت .ُْ
 .الفهارس العلمية كما ىو موضح ُب ا٣بطة تكضع .ُٓ
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 شكر وتقدير
ما أبدأ بو من الشكر كالثناء فهو  سبحانو كتعأب، فلو الشكر ا٤بطلق  أك ؿى 

 .م ، كأجزؿ كأنعمػر كأعاف كأتى كآخران على ما يس   الكامل، أكالن كا٢بمد ا٣بالص كالثناء 
أىل الفضل كالعرفاف، فأشكر كىاًلدىم  الكرٲبْب  شكري  :شكر ا تعأب كتوفيقو نٍ كمً 

، ٯبزيهما خّبان أف  أسأؿي  فاى ، ي أثناء دراسٍبػبترٍ لهما غي مُّ حى ػكت، العظيم على فضلهما
إليو مِبٍّ من خدمة دينو  ما كانا يصبوافً  كٰبقٍّقى ٥بما، غّبان كيرٞبىهما كما رىبػ يىاين ص

 .كشرعو
كأشكر ثانيان ا١بامعة اإلسبلمية ىذا الصرح العلمي ا٤ببارؾ الذم أتشرؼ باالنتساب 

 .كلكافة أبناء ا٤بسلمْب ُب أ٫باء العآب كلزمبلئيإليو على ما تقدمو من خدمة ٕب 
ثناء دراسٍب، كأخص قسم الفقو منها ًلما كأشكر كلية الشريعة الٍب احتضنتِب أ

 .قدمو من خدمات ٕب كإلخواين الطبلب
كأشكر أيضا مشاٱبي كمن درسِب كزمبلئي كمن ساعدين كأعانِب ُب حياٌب 

 .كباألخص ُب رسالًٍب 
ل لىة لشيخي كأستاذم الدكتور  أىدم كلماتك  عبدا بن شيٍكرو بأريًج اإلٲباف ٦بي

كما أفادين بو من ، لذم تػىفىض ل بقبوؿ اإلشراؼ على رسالًٍب امعتق السهلي حفظو ا 
 .هتمِب ُب البحث كنصائحى  توجيهاتو 

الٍب  الشريف مكتبة ا٤بسجد النبومدارة طر إلاكال أنسى أف أتقدـ بالشكر الع
من السبل، فأسأؿ ا تعأب  كمهدت ٥بم كثّبان ، فتحت أبواُّا لطبلب العلم كللباحثْب

 . عليها األجر العظيم كالثواب ا١بزيلأف ٯبزم القائمْب
 كعلى آلو كصحبو أٝبعْب.، كصلى ا كسلم كبارؾ على نبينا ٧بمد

 كتبو  
 براىيم بن عبدا مفرج العوُبإ                                               
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 القسم األوؿ:

 الدراسة
 :وتشتمل على فصلين

الدين ابن ا٤بقرئ، ككتابو )إرشاد الغاكم ُب  :التعريف باإلماـ شرؼالفصل األوؿ
 مسالك ا٢باكم(.

 ، ككتابو )اإلمداد بشرح اإلرشاد(.لعبلمة ابن حجر ا٥بيتميترٝبة  ل الثاني:الفصل 
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 :األوؿالفصل 
 ككتابو )إرشاد الغاكم ُب مسالك ا٢باكم(، باإلماـ شرؼ الدين ابن ا٤بقرئ التعريف

 كفيو مبحثاف:
 ئلماـ شرؼ الدين بن ا٤بقرئل رٝبة موجزةت :األوؿالمبحث 

 نبذة عن كتاب )إرشاد الغاكم ُب مسالك ا٢باكم( :المبحث الثاني
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 :األوؿالمبحث 
 رئإلماـ شرؼ الدين بن المقل ترجمة موجزة

 كفيو ستة مطالب:
 كنيتو كلقبو.ك  ا٠بو كنسبو :المطلب األوؿ
 .مولده كنشأتو كطلبو للعلم ككفاتو :المطلب الثاني

 .كتبلميذه شيوخو :المطلب الثالث
 مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو.: المطلب الرابع

 آثاره العلمية.: المطلب الخامس

 عقيدتو كمذىبو الفقهي. :السادس المطلب
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 األوؿ:المطلب 

 (ُ)ولقبو، وكنيتو، ونسبو، اسمو

بن أيب بكر بن   (ِ): ىو اإلماـ شرؼ الدين إ٠باعيل بن ٧بمداسمو ونسبو
ػػ ، (ّ)ػلي بن عطي ة بن علي الش ٍغدرمعبد ا ا٤بقرئ بن إبراىيم بن عػ

اك   ،(ْ)رمالش 

                                                           

(، إنباء الغمر بأبناء العمر ٖٓ/ْانظر: ترٝبتو ُب: طبقات ابن قاضي شهبة ) (ُ) 
(، ُّجة ُْٗ/ُ(، درر العقود الفريدة )ٖٔ/ّ(، اَّمع ا٤بؤسس )ُِٓ/ّ)

ليل الش اُب )ّٖٔ/ِ(، ا٤بنهل الصاُب )ُِٔالناظرين )ص (، الضوء ُِِ/ُ(، الد 
(  ْْْ/ُ(، بغية الوعاة )َِّ)ص (، طبقات صلحاء اليمنِِٗ/ِالبلمع )

-َُّ/ُ(، األعبلـ  للزركلي )ُِْ/ُ(، البدر الطالع )ُِّ/ٗشذرات الذىب )
 .َِٖٔ( برقم َّٔ/ُ(، معجم ا٤بؤلفْب )ُُّ

أثبت اسم أبيو "٧بمدان" كله من أيب البكات العامرم كابن قاضي شهبة. انظر:  (ِ) 
 (.ٖٓ/ْ(، طبقات ابن قاضي شهبة )ُُِّٔجة الناظرين للغزم )ص

ٍغدرم (ّ)  ب، : بفتح ا٤بعجمة ك ا٤بهملة بينهما معجمة ساكنة ٍب راء قبل ياء النسالش 
ٍغدرم ٍغدرم كىو نسبة  إٔب الش  : ىو لقبه ١بده عليٍّ األعلى، كقاؿ الكندم: الش 

لقب من ألقاب الصغار ثبت عليو، كقيل: بل نسبة لرجل كاف شجاعا ذا ٮبة ٤با 
بو. انظر: الضوء البلمع نشأ عليٌّ جده ظهرت منو شهامة كرجولة؛  فلٌقب 

 (.ِِّ/ِ(، السلوؾ ُب طبقات العلماء كا٤بلوؾ )ِِٗ/ِ)

شرقي االب، قاؿ ياقوت ُب  : نسبة لبِب شاكر، قبيلة تسكن جباؿ اليمنالشاكرم (ْ) 
= 
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رٍ   الش هّب بابن ا٤بقرئ.، اليماين الشافعي، (ّ)الزبيدم، (ِ)ا٢بسيِب، (ُ)جيالش 

 .(ْ)كقيل: أبو الفداء، : أبو ٧بمدكنيتو

 

                                                           

". انظر: بيد من أرض اليمن(: "االب بليدة كناحية دكف ز ٗٓ/ٓمعجم البلداف )
 (.ُُّ/ُ(، األعبلـ للزركلي )ِِٗ/ِالضوء البلمع )

(، إنباء ْْٖ/ٓ. انظر: معجم البلداف ): نسبة إٔب الشرجة بلدة من سواحل اليمنالشرجي (ُ) 
 (.ِِٗ/ِضوء البلمع )(، الُِٓ/ّالغمر )

، كأبيات حسْب: يطلق عليها أيضا بيت حسْب، ا٢بسيِب: نسبة ألبيات حسْب من اليمن (ِ) 
(، درر العقود ُِْ/ُ. انظر: العقود اللؤلؤية )كىي قرية من نواحي بلدة سردد من اليمن

(، طبقات صلحاء ِِٗ/ِ(، الضوء البلمع )ٖٔ/ّمع ا٤بؤسس )(، اََِّْ/ُالفريدة )
 (.َِّ)ص اليمن

: بفتح أٌكلو، ككسر ثانيو ٌٍب ياء مثناة من الزبيدم: نسبة إٔب انتقالو إٔب زبيد كُّا توُب، كزبيد (ّ) 
م فبل تعرؼ إاٌل بو، ٌٍب غلب عليها اسم الواد، اسم كاد بو مدينة يقاؿ ٥با: ا٢بصيب: ٙبت

(، ٖٔ/ّ(، اَّمع ا٤بؤسس )ُُّ/ّ. انظر: معجم البلداف )كىي مدينة مشهورة باليمن
(، معجم ُُّ/ُ(، األعبلـ للزركلي )ِِٗ/ِ) ع(، الضوء البلمّٕٖ/ِا٤بنهل الصاُب )

 (.َّٔ/ُا٤بؤلفْب )

لو كن وه أبا ٧بمد. انظر: قاؿ العامرم: أبو الفدا، كقاؿ ابن تغرم: أبو ٧بمد، كأكثر من ترجم  (ْ) 
 صفحة(. كانظر: مصادر ترٝبتو ُب الّٖٔ/ِ(، ا٤بنهل الصاُب )ُُِّٔجة الناظرين )ص

 السابقة.
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نسبةن إٔب جده ، كاشتيهر بابن ا٤بقرئ؛ كقيل: ا٤بقرئ، (ُ)قٍّب بػشرؼ الدين: لي لقبو
 .قد عرؼ بو بعد ذلك، ك (ِ)عبدا؛ فقد كاف ييلق ب با٤بقرئ

                                                           

 انظر: ا٤بصادر السابقة. (ُ) 

(،، ِِٗ/ِ(، الضوء البلمع )ُِِ/ُ(، الد ليل الش اُب )ُِٔانظر: ُّجة الناظرين )ص (ِ) 
 (.ُِْ/ُالبدر الطالع )
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 :المطلب الثاني

 ووفاتو، وطلبو للعلم مولده ونشأتو

: كيًلدى ابن ا٤بقرئ ُب منتصف ٝبادل األكٔب سنة ٟبس وطلبو للعلم مولده ونشأتو
كقيل: كيًلدى سنة أربع كٟبسْب كسبع ، (ِ): إف ذلك ٖبطوكقيل، (ُ)كٟبسْب كسبع مائة

كلعل القوؿ األكؿ ىو األقرب ، (ْ)كقيل: سنة ٟبس كستْب كسبع مائة، (ّ)مائة
 .(ٓ)للصواب

 

                                                           

(، ا٤بنهل الصاُب ٖٓ/ْ(، طبقات ابن قاضي شهبة )َِْ/ُر العقود الفريدة )انظر: در  (ُ) 
(، األعبلـ  للزركلي ِِٗ/ِ(، الضوء البلمع )ُِِ/ُ(، ك الد ليل الش اُب )ّٖٔ/ِ)
(ُ/َُّ.) 

 (.ِِٗ/ِ) انظر: الضوء البلمع (ِ) 

(، البدر ِِٗ/ِ) بلمع(، الضوء الُِِ/ُ) (، الد ليل الش اُبّٖٔ/ِ) انظر: ا٤بنهل الصاُب (ّ) 
 .َِٖٔ( برقم َّٔ/ُ(، معجم ا٤بؤلفْب )ُِْ/ُ) الطالع

(، شذرات ْْْ/ُ(، بغية الوعاة )ُِٔ(، ُّجة الناظرين )صُِٓ/ّانظر: إنباء الغمر ) (ْ) 
 (.ُِّ/ٗالذىب )

 ٩با يؤيد ىذا عدة أمور:  (ٓ) 

طو، كألف أكثر من ترجم أنو كجد ذلك ٖب: (ِِٗ/ِالضوء البلمع )ُب أكالن: ما ذكره السخاكم 
فقاؿ ُب ، (َّٕ)ص طبقات صلحاء اليمنُب لو أر خ مولده ُّذا. ثانيان: ما ذكره البيهي 

كعم ر عمران طويبلن حٌب نيف على الثمانْب من مولده". انتهى، كال شك أف كبلمو "ترٝبتو: 
 يوافق ىذا القوؿ.
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أىل العلم كُّا نشأ ُب كنف أبيو ككاف من ، اليمنمن  بأبيات حسْبككاف مولده 
كقد كاف أبوه ٰبثو على طلب العلم؛ فقد  ، من العلم طرفان  فقرأ على كالدهكالفضل؛ 

 :(ُ)كتب ُب ذلك قصيدة مطلعها

 روض البداية بانْت منك يا ولدي
 

 ةأريضة غضة مطلولة نظر  
 ٍب انتقل إٔب مدينة زبيد، كغّبه(ِ)الكاىلي٩بن أخذ عنو العلم من أىل بلده الفقيو ك  

كعلى غّبه من ، (ّ)اإلماـ ٝباؿ الدين الرٲبي فيها على عدد من العلماء منهم كقد قرأ
، كاعَبفوا بفضلوقرانو العلماء ُب الفقو كالنحو كاللغة كا٢بديث حٌب برع بذلك كفاؽ أ

شتهر كعبل أقد ك ، بز ُب ا٤بنظـو كا٤بنثورف ؛كبديهة عجيبة، ككانت لو قرٰبة مطاكعة
، بزبيدتدريس ال اليمنصاحب  (ْ)ه األشرؼككال  ، اليمنقبل عليو ملوؾ صيتو كبرز؛ فأ

                                                           

 (.َِّللبيهي )ص اليمنانظر: طبقات صلحاء  (ُ) 

، كاف عا٤با عارفان، تفقو على األئمة ٗبدينة ىو الفقيو عفيف الدين عبد ا بن ٧بمد الكاىلي (ِ) 
تدريس كالفتول كاإلقراء حٌب توُب زبيد، ككانت لو معرفة جيدة ُب التنبيو كا٤بهذب، اشتغل بال

 (.ٖٖ-ٕٖ)ص ق. انظر: طبقات صلحاء اليمنَُٖسنة 

 ، أبو عبد ا، كافىو القاضي ٝباؿ الدين ٧بمد بن عبد ا بن أيب بكر الزبيدم الرٲبي (ّ) 
كىو الذم صن ف التفقيو ُب شرح ، صوص بارعان ُب ا٤بذىبفقيهان عارفان ٧بققان مدققان نقاالن للنٌ 
ق. انظر: ِٕٗككانت لو حظوة عند ا٤بلوؾ، توُب سنة ، التنبيو كىو أربعة كعشركف ٦بلدان 

 (.ُٖٓ/ّ(، درر العقود الفريدة للمقريزم )ُّٖ/ِالعقود اللؤلؤية للخزرجي )

، تسلطن ، ا٤بلك األشرؼ صاحب اليمنل بن عباس بن علي بن داكد بن رسوؿىو إ٠باعي (ْ) 
ق، ككاف ملكان عا٤بان فاضبلن حليمان كثّب السخاء ٖٕٕبعد موت أبيو ا٤بلك األفضل سنة 

ف كتابان حسنان ُب التاريخ، بقي ُب ملكو حٌب العلم ٧ببان لؤلدب، صنٌ كا١بود مقببلن على أىل 
 (.ّٔٗ/ِق. انظر: ا٤بنهل الصاُب )َّٖكفاتو سنة 
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 .(ُ)بتعز كذا التدريسك ، فأفاد الطلبة  ٗبا أكٌب من رشاقة العبارة كحلو ا٤بنطق مع اإلٯباز

ى للسفارة إٔب الديار ا٤بصرية فلم يتفق لو ، إمرة بعض الببلد -رٞبو ا-"ككٕب  كعيْبٍّ
شعره علم بذلك كالده فكتب إليو ينهاه عن االشتغاؿ بغّب علم باشتهر ك٤با ، ذلك

اجتهد بطلب العلم ٍب إنو ، فامتثل أمر كالده، الشرع كعاتبو على ىجره لو ككتب إليو
- كثّبان من شعره ٗبكة  قد قاؿك ، حاجان  مكةسافر إٔب ك ، التصنيفك التدريس ك  الشريف

التدريس كالفتول مواصبلن درب من ا٢بج إٔب مدينة زبيد  ٍب عاد -رٞبو ا تعأب
 ؛ُب ا٤بعاين الدقيقة ككاف غواصان ، مرتقيان ُب ٝبيع ا٤بعارؼ إٔب رتبةو عالية كالتصنيف

 ككانت لو ردكد، لو نظّبكىو الكتاب الذم ٓب يسبق  (عنواف الشرؼ)ف كتاب صن  ف
حٌب اشتهرت ككقف عليها العلماء  البٌينةا٤بقاالت ا٤بنكرة با٢بجج الواضحة  على

 .(ِ)كانتفعوا منها"

                                                           

، تقع ىذه ا٤بدينة ُب تىًعز:  بالفتح ٍب بالكسر كالزام ا٤بشددة، قلعة عظيمة من قبلع اليمن (ُ) 
ا٤بعتدؿ، ككاف أكؿ من مٌدهنا كمٌصرىا ا٤بلك ا٤بظٌفر الرسوٕب سفح جبل صب كٛبتاز ٗبناخها 

 (.ُُ/ٕكأصبحت عاصمة الدكلة الرسولية. انظر: ا٤بوسوعة العربية العا٤بية )، قّٓٔعاـ 

(، إنباء الغمر ٖٓ/ْ(، طبقات الشافعية البن قاضي )ُْٗ/ُانظر: درر العقود الفريدة ) (ِ) 
(، ا٤بنهل الصاُب ُِٔة الناظرين )ص(، ُّجٖٔ/ّ(، اَّمع ا٤بؤسس )ُِٓ/ّ)
(، بغية الوعاة َِّ) (، طبقات صلحاء اليمنِِٗ/ِ(، الضوء البلمع )ّٖٔ/ِ)
(، األعبلـ للزركلي ُِْ/ُ(، البدر الطالع )ُِّ/ٗ(، شذرات الذىب )ْْْ/ُ)
(ُ/َُّ-ُُّ.) 
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 وفاتو:

كقيل: ُب يـو األحد آخر شهر ، توُب ابن ا٤بقرئ ُب مدينة زبيد ُب شهر رجب
 .(ُ)قّٖٔل: سنة كقي، قّٕٖصفر سنة

                                                           

(، ا٤بنهل الصاُب ُِٔجة الناظرين )ص(، ُّٖٓ/ْانظر: طبقات الشافعية البن قاضي ) (ُ) 
 (.ِِّ/ٗ(، شذرات الذىب )ّٕٖ/ِ)
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 المطلب الثالث:

 شيوخو وتالميذه

 وفيو فرعاف:

 الفرع األوؿ: شيوخو.

كتلقى عنهم ، على ٝباعة من علماء عصره -رٞبو ا-تتلمذ اإلماـ ابن ا٤بقرئ 
رٝبتو ٦بموعة من كقد ذكرت مصادر ت، فنونا عدة كلٌّ حسب اختصاصو كما شيًهرى بو

 شيوخو نذكرىم على النحو التإب:

 أبو العباس. أٞبد بن أيب بكر الٌناشرم .ُ
 .عبد اللطيف بن أيب بكر الشرجي .ِ
 .عفيف الدين عبد ا بن ٧بمد الكاىلي .ّ
 . ق الدينموف   ر ا٣بزرجيعلي بن ا٢بسن بن أيب بك .ْ
 .٧بمد بن أيب بكر بن عبدا ا٤بقرئ .ٓ
 .٧بمد بن زكريا .ٔ
 .(ُ)اؿ الدينٝب ٧بمد بن عبدا بن أيب بكر الر ٲبي .ٕ

                                                           

 (.ِِٗ/ِ(، الضوء البلمع )ّٖٔ/ِانظر: ا٤بنهل الصاُب البن تغرم بردم ) (ُ)
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 .الفرع الثاني: تالميذه

فقد ، مكانة عالية ُب العلم -رٞبو ا-لقد احتل اإلماـ إ٠باعيل بن أيب ا٤بقرئ 
كُّرت مصٌنفاتو العقوؿ؛ لذا فقد تتلمذ ، كاشتهر ذكره، كطاؿ صيتو، فاؽ أىل عصره

 :على يديو ٝباعة ذكرت مصادر ترٝبتو ٦بموعة منهم نذكرىم على النحو التإب

 .، ا٢بافظبن حجر العسقبلين أٞبد بن علي .ُ
 الفقيو بدر الدين. حسن بن علي ا٤بلحاين .ِ
 عفيف الدين عثماف بن علي الناشرم. .ّ
 عمر بن ٧بمد السراج الفىٍب. .ْ
 ٝباؿ الدين. ٧بمد بن إبراىيم ا٢بسيِب .ٓ
 ٝباؿ الدين. ٧بمد بن عمر الن هارم .ٔ
 .(ُ)أبو ا٤بعإب ٧بمد بن ٧بمد الطبم ا٤بكي .ٕ

                                                           

 (.ِِٗ/ِ(، الضوء البلمع )ّٖٔ/ِانظر: ا٤بنهل الصاُب البن تغرم بردم ) (ُ)
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 مكانتو العلمية وثناء العلماء عليوالرابع: ب المطل

عيًرؼ ابن ا٤بقرئ ٗبكانتو الرفيعة ُب العلم كالشأف؛ ٤با اتصف بو من ٝبيل الصفات 
كقد فاؽ بذلك أىل ، كاألخبلؽ كا٤بهارة ُب شٌب  الفنوف تدريسان كتأليفان كنظمان كنثران 

   .عصره كشىًهد لو بو ٝباعة من أىل العلم كالفضل ُب عصره

: "كاف فقيهان ٧بققان كاصفان لنا مٍنزًلتىو العلمية من بْب أىل عصره يجا٣بزر ا٤بوفق قاؿ 
إف نظم أعجب ، ٕب اثان مدققان مشاركان ُب كثّب من العلـو كاالشتغاؿ با٤بنثور كا٤بنظـو

فهو ا٤ببز على أترابو كا٤بقدـ على أقرانو كأصحابو ككاف ، كإف نثر أجاد كأكجز، كأعجز
 . (ُ)ال يوجد لو نظّب"، " فقد كاف غاية ُب الذكاء كالفهم، الشعر ا٢بسن.."يقوؿ 

كلىػم ا صن ف اإلماـ ابن ا٤بقرئ كتابو الفريد )عنواف الشرؼ الواُب( كاف برىانان على 
كمن ، فقد أيعجب بو بعضي العلماء؛ فحذكا حذكه ُب التصنيف، مكانتو العلمية الكبّبة

 ىؤالء العلماء:

 . (ِ)ن السيوطيجبلؿ الدي .ُ

 .(ّ)مشس الدين الغزكٕب .ِ

                                                           

 (.ِّٗ/ِ) انظر: النقل عنو ُب: الضوء البلمع (ُ) 
ييعرؼ بابن ك الشافعي، أبو الفضل،  ىو عبد الرٞبن بن أيب بكر بن ٧بمد السيوطي (ِ) 

األسيوطي، نشأ ُب القاىرة يتيمان كقرأ على ٝباعة من العلماء، لو مصنفات كثّبة منها: الدر 
ذكر عن نفسو أنو عمل كتابا على ٭بط عنواف الشرؼ  ا٤بنثور ُب التفسّب ا٤بأثور كغّبه، كقد

(، ٓٔ/ْ) ق. انظر: الضوء البلمعُُٗالن فحة ا٤بسكي ة كالتُّحفة ا٤بكي ة(، توُب سنة ) ٠باه
 (.ُُٕٔ/ِ) (، كشف الظنوفْْْ/ُ) بغية الوعاة

كطاؼ البلداف مصر ، سبة إٔب غزؿ الكتاف، در س كأفٌب، نىو الفقيو علي بن يوسف الغزكٕب (ّ) 
= 
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 .(ُ)عبلء الدين ا٤بقدسي .ّ

 .(ِ)القاضي بدر الدين ابن كميل .ْ

 فمن ذلك: ، وأما ما قيل في مدحو فكثيٌر جداً 

الفقيو اإلماـ العآب ذك الفهم الث اقب كالر أم عنو: "ىو  (ّ)ما قالو النفيس العلوم -
، صاحب ا٢باؿ ا٤برضي قوالن كفعبلن ، كعمبلن  ُّاء الفقهاء كنور العلماء علمان ، الص ائب

لو ا٢بظوظ ، ُب الر أم كالت دبّب اليمنا٤بقبل عليو ملوؾ ، ا٤بعتكف على الت صنيف كالت حرير
 .(ْ)"دير كحقيقجكىو بذلك ، الت امة عند ا٣باصة كالعامة

                                                           

 شرؼ العنواف( جعلو على منواؿ)كصن ف كتبان كثّبة منها: ، برع بالعلـوك كالشاـ كاليمن، 
 ق. انظر: طبقات صلحاء اليمنٖٓٔعنواف الشرؼ( البن ا٤بقرئ، توُب ُب ا٥بند سنة )
(َّٓ-ُّٓ.) 

، مهر بالفقو كا٢بديث، ككاف ذكيان مد بن علي بن عبد الرٞبن العمرم ا٤بقدسيىو ٧ب (ُ) 
فصيحان ينظم الشعر، ك٤با كقف على عنواف الشرؼ البن ا٤بقرئ، أعجبو فسلك على طريقتو 

 (، السحب الوابلةُٖٖ-ُٕٖ/ٖ) ق. انظر: الضوء البلمعِٖٖنظمان، توُب سنة 
(ّ/َُُْ.) 

، ييعرؼ بدر الدين ٧بمد بن ٧بمد بن أٞبد بن عمر بن كميل الشافعيالفقيو القاضي ىو  (ِ) 
، توُب (شرؼبابن كميل ٍب بابن أٞبد، كاف بديع الذكاء فاضبلن، صن ف على ٭بط )عنواف ال

 (.ُُٕٔ/ِ) (، كشف الظنوفِٕ/ٗ) انظر: الضوء البلمع .قٖٕٖسنة 
اليمِب، أبو الربيع، أجازه ٝباعة من كبار  ىو نفيس الدين سليماف بن إبراىيم العلوم التعزم (ّ) 

ُب فن ا٢بديث، لو كتاب األربعْب،  حي اليمنعلماء مصر كالشاـ، انتهت إليو الرحلة من نوا
 (.َٖٗ/ِ) ق. انظر: فهرس الفهارس كاألثباتِٖٓسنة  توُب بتعز

 (.ِّٗ/ِ) انظر: الن قل عنو ُب: الضوء البلمع (ْ) 
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ٕبث  إذا غاص ُب مسألة ك، دقيقكاف غاية ُب الت  كقاؿ العفيف الٌناشرم عنو: " -
حٌب  إن و ، على ما ٓب يدركو غّبه؛ لكوف فهمو ثاقبان كرأيو كٕبثو صائبان فيها فيها  اط لع 

  .(ُ)"حر ر كثّبان ٩ب ا اختيًلفى فيو أًب  ٙبرير

كٝبع كتابان ُب ، مهر ُب الفقو كالعربية كاألدبكقاؿ ا٢بافظ ابن حجر عنو: " -
ٱبرج من رموز ُب ا٤بًب ، الفقو يشتمل على أربعة علـو غّب( الشرؼ عنواف)الفقو ٠باه 

 .(ّ)ما أعلمي أعلمى كال أفصح ُب الشعر منو""كقاؿ عنو أيضان:، (ِ)"عجيب الوضع

يع ا٤بعارؼ إٔب رتبة ٓب يشتمل على ٝبارتقى ُب عنو: " (ْ)كقاؿ اإلماـ الشوكاين -

 .(ٓ)"كشعره ُب الذٍّركة العالية، مثلو تٓب تنب اليمنبل قيل: إف  ، موعها غّبه٦ب

ا٢باصل إن و إماـ ُب الفقو كالعربية كا٤بنطق كاألصوؿ كذك يد " :عنو أيضان  كقاؿ -
كلو ُب ىذا ، ودة الفكرجكمتفرٍّد بالذ كاء كقو ة الفهم ك ، نظمان كنثران  طؤب ُب األدب

 .(ٔ).".ائب كغرائبجالش أف ع

                                                           

 (.ِٓٗ/ِانظر: الن قل عنو ُب: الضوء البلمع ) (ُ) 
 (.ُِٓ/ّ) انظر: إنباء الغمر (ِ) 
 (.ِّٗ/ِ) انظر: الن قل عنو ُب: الضوء البلمع (ّ) 
ىو اإلماـ العبلمة اَّتهد ٧بمد بن علي بن ٧بمد بن عبدا الشوكاين، فقيو معركؼ من   (ْ) 

كمكانتو، توُب مؤلفان، كىو مشهور بعلمو  ُُْ، كلد ُّجرة شوكاف، لو كبار علماء اليمن
 (. ِٖٗ/ٔ) ق. انظر: األعبلـَُِٓسنة 

 (.ُّْ/ُ) انظر: البدر الطالع (ٓ) 
 انظر: ا٤بصدر السابق. (ٔ) 
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 : آثاره العلميةلخامسالمطلب ا

ُب العلم كمكانتو فيو جعلو ٧ببان لنشره  –رٞبو ا-إف رسوخ قدـ اإلماـ ابن ا٤بقرئ 
كٓب يبخل على أبناء عصره أف ، متفانيان ُب التعليم كالتدريس كاإلفتاء كاإلقراء طوؿ عمره

ؿ القادمة كٓب يقف كرمو إٔب ىذا ا٢بد بل طاؿ إٔب األجيا، يشربوا من معْب علمو الوافر
فكتب كأل ف كصن ف كٝبع كاختصر؛ فانتفع بذلك خلق كثّب ُب عصره كمن بعده ٩با ال 

 .ينكره أحد

كفيما يلي سرد بعض آثاره العلمية ا٤بباركة الٍب أمكنِب الوقوؼ عليها من خبلؿ 
 مصادر ترٝبتو:

 .(ُ)إخبلص الن اكم ُب إرشاد الغاكم إٔب مسالك ا٢باكم .ُ
 .(ِ)سالك ا٢باكمإرشاد الغاكم إٔب م .ِ
 .(ّ)بديعية .ّ
 .(ْ)اليمنتاريخ  .ْ
 .(ٓ)جزء يتعل ق ٗبسائل ا٤باء ا٤بشم س .ٓ

                                                           

اث اإلسبلمي بوزارة األكقاؼ قاـ بطبعو مطبوع،  كىو (ُ)   –ىػ ُُْٓ، سنة صرٗب١بنة إحياء الَبُّ
 .ـُْٗٗ

 ق.ُّْْ، ُط/طبع بدار ا٤بنهاج (ِ) 
 .، ذكر ذلك ٧بقق طبقات صلحاء اليمنىػ( بصنعاءَُْٔ) طبع سنةنسب إليو، كقد  (ّ) 

(، ِّْ/ُ) كشف الظُّنوف،  (َّٓص) طبقات صلحاء اليمن(، ّٖٔ/ِ) ا٤بنهل الص اُبانظر: 
 .(ُِِ/ٕ) شذرات الذ ىب

 (.َُّ/ُ) انظر: كشف الظنوف (ْ) 
 ، البدر الط الع(ُِِ/ٕ) ، شذرات الذ ىب(َّْص) طبقات صلحاء اليمن انظر: (ٓ) 

= 
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 .(ُ)ديواف شعره .ٔ
 .(ِ)الذ ريعة إٔب نصرة الش ريعة .ٕ
 .(ّ)الطالب كهناية مطلب الراغب كضر  .ٖ

 .(ْ)واُبعنواف الش رؼ الواُب ُب علم الفقو كالعركض كالت اريخ كالن حو كالق .ٗ

 .(ٓ)الفريدة ا١بامعة للمعاين الر ائعة .َُ
 .(ٔ)تزيد على ألف ألف معُب، قصيدة استنبط فيها معاين كثّبة .ُُ
 .(ٕ)القصيدة الت ائية ُب الت ذكّب .ُِ
 .(ٖ)قصيدة ُب الصُّلح .ُّ

                                                           

(ُ/ُّْ.) 
 (.ّْٗ/ّ) انظر: تاريخ آداب اللغة العربية. قَُّٓكىو مطبوع، ًب  طبعو ُب ا٥بند سنة  (ُ) 
 (.ُِٔ/ُ) انظر: ىدية العارفْب (ِ) 
ق، َُّْ، ُمفردا طبعة دار البشائر/طوكم، كىو مطبوع ٨بتصر ركضة الط البْب للن  ىو  (ّ) 

، ُطبعة دار الكتب العلمية/طمع شرحو أسُب ا٤بطالب للشيخ زكريا األنصارم، كمطبوع 
 ق.ُِِْ

ة ٕبلب سوريا، ٛب ت طباعتو ُب أكائل شهر شعباف سنة طبعة ا٤بطبعة العزيزي  ، كىو مطبوع (ْ) 
 ىػ.َُْٕبتجديد طباعتها سنة  اليمن زىػ، ٍبي  قامت مكتبة أسامة بتعَُّٗ

 (.ُِٔ/ُ) . انظر: ىدية العارفْبىو شرح بديعيتو الس ابقة (ٓ) 
 (.ِِٗ/ِ) انظر: الض وء البل مع .ذكرىا الس خاكم من ٝبلة مؤل فاتو (ٔ) 
من نسخة ٨بطوط مًب اإلرشاد، ا٤بوجودة ُب قسم  كىي مذكورة ُب الص فحة األكٔب (ٕ) 

 كانظر: ىدية العارفْب (.ْْٖٖ) ا٤بخطوطات ٗبكتبة ا١بامعة اإلسبلمية، ٙبت رقم
(ُ/ُِٔ.) 

ة، كالش ريف موسى كىي قصيدة ُب الصلح بْب الش ريف حسن بن عجبلف صاحب مك   (ٖ) 
= 
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 .(ُ)قصيدة ُب مدح السُّلطاف .ُْ
 .(ِ)كتاب ُب الرد على الطائفة العربية .ُٓ
 .(ّ)دمرتبة الوجود كمٍنزًلة الشُّهو  .ُٔ
 .(ْ)مسائل كفضائل .ُٕ
 .(ٓ)ينمنظومة ُب الدٍّماء الواجبة على ا٢بجاج كا٤بعتمر  .ُٖ

                                                           

ابكي كالعيدركسي، ٥با نسخة ُب مكتبة األسكولاير ٗبدريد صاحب جازاف، ذكرىا يوسف األت
: إسبانيا، كعنها مصو رة بقسم ا٤بخطوطات با٤بكتبة ا٤بركزية با١بامعة اإلسبلمية برقم

 (، ا٤بنهل الص اُبّٖٓ)ص انظر: فهرس كتب العركض كالببلغة كاألدبك  .(ٗ/ََُ)
 (.َّّ/ُ) (، كطبقات صلحاء اليمنٓٗ/ٓ)

كىي قصيدة مدح فيها ا٤بلك األشرؼ إ٠باعيل بن العب اس ذكرىا العيدركسي، ٥با نسخة  (ُ) 
خطٍّية ٗبكتبة اإلسكولاير ٗبدريد إسبانيا، كعنها مصو رة بقسم ا٤بخطوطات با٤بكتبة ا٤بركزية 

 دبانظر: فهرس كتب العركض كالببلغة كاألك (. ُٓ/ََُ): با١بامعة اإلسبلمية برقم
 .(َِّ/ُ) طبقات صلحاء اليمنكانظر:  .(ْٗٓ)

 .(َّٓص) طبقات صلحاء اليمن، (ِٓٗ/ِ) انظر: الضوء البلمع (ِ) 
 (.َِّ/ُ) انظر: طبقات صلحاء اليمن (ّ) 
 (.ُِٓ/ّلعمر )أنباء الغمر بأبناء اانظر:  (ْ) 
 ٦باميع. انظر: الفهرس َُّٕٖ/ٔكرد ذكرىا ُب فهرس مكتبة األكقاؼ العامة ببغداد برقم  (ٓ) 

(ُ/ّْٔ). 
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 ومذىبو الفقهي عقيدتودس: المطلب السا

 .أواًل: عقيدتو 

يتبْب أنو كاف على منهج  -رٞبو ا-إف ا٤بتتبٍّع ٤بصادر ترٝبة اإلماـ ابن ا٤بقرئ
 :لًػمىا يليكعقيدة أىل السنة كا١بماعة كيت ضح ذلك 

ناظر " :(ِ)قاؿ ابن قاضي شهبة، كدحضو شبههم، (ُ)باع ابن عريبتٍ ظرتو ألى منا .ُ
كلو ، كدفعهم بأبلغ حج ة ُب األفكار، فعميت عليهم األبصار، أتباع ابن عريب

 .(ّ)"تشّب إٔب تػىٍنزًيو الص مد الواحد، فيهم غرر القصائد
يفعلو ما  كعلى، على من قاؿ بالسماع -رٞبو ا-ا٤بقرئ بن إنكار اإلماـ ا .ِ

كعمل ، بينهم كبالغ ُب الرد عليهم حٌب ظهر الشقاؽ، م ا ال ترتضيو الش ريعةػا٤بتصوٍّفوف مً 
 :(ْ)مطلعهاالقصيدة ال ٍب  ُب ذلك قصائد منها

 إف الشَّريعة ذلَّْت بعد عزَِّتها    
 

 وأصبح الرَّأس منها موضع الذََّنبِ  
لم يتيس ر ٕب الوقوؼ على شيء يدؿُّ على ف، كأم ا ما يتعل ق باأل٠باء كالصٍّفات 

                                                           

ىو ٧بمد بن علي بن ٧بمد الطائي األندلسي، أبو بكر، ا٤بعركؼ بابن عريب، من غبلة  (ُ) 
 يبانظر: السّب للذى ق.ّٖٔا٤بتصوفة، أشهر كتبو )الفصوص(، توُب بدمشق سنة 

 (. ُٗٗ، َُٔ/ِ(، العقد الثمْب )ْٖ/ِّ)
ىو أبو بكر بن أٞبد بن ٧بمد األسدم الشافعي، برع ُب الفقو كصار فقيو الشاـ كمفتيها،  (ِ) 

انظر: درر العقود  ق.ُٖٓمن مصنفاتو: التاريخ الكبّب، كطبقات الشافعية كغّبه، توُب سنة 
 (.ُْٔ/ُ) (، البدر الطالعَُْ/ُ) الفريدة

 (.ٖٓ/ْ) ر: طبقات ابن قاضي شهبةانظ (ّ) 
 (.َُّص) انظر: طبقات صلحاء اليمن (ْ) 
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 .  (ْ()ّ)األشعريةحيث نسبو إٔب  (ِ)إال  ما قالو صاحب ديواف اإلسبلـ، (ُ)ده فيهامعتقى 

غّب كاؼو ُب إثبات  ، ال ٱبفى أف  ٦بر د نسبتو إليهم من غّب ذكر ما يثبت ذلك٩با ك 
 كونو أشعريٌان.

 

 و الفقهي:ثانيا: مذىب 

فجلُّ من ترجم لو كتطرًّؽ ، شافعي  ا٤بذىبً  -رٞبو ا-ال خفاء أنو كاف 
كيتجلى مذىبو كاضحان جلي ان من ، (ٓ)لذكر مذىبو فإنو ينسبو للمذىب الشافعي

و الشافعي كاقتصر فيها على بياف ا٤بعتمد  خبلؿ مصن فاتو الٍب ظهر فيها نػىفىسي
قاؿ ابن ا٤بقرئ عن ، ككتابو )إرشاد الغاكم( ،كاألكجو ُب ا٤بذىب الشافعي فقط

فهذا (: "ا٢باكم الصغّب)الذم ىو اختصار لكتاب )اإلرشاد( مضموف كتابو 

                                                           

 .ألصل ُب ا٤بسلم صحة ا٤بعتقد حٌب يثبت خبلفوا (ُ) 
، أبو ا٤بعإب، مؤرخ،  ىو مشس الدين ٧بمد بن عبد الرٞبن بن زين العابدين العامرم الغزٍّم (ِ) 

انظر: األعبلـ   ق.ُُٕٔديواف اإلسبلـ( كغّبه، توُب سنة ) كاف مفٍب الشافعية بدمشق، لو
 (.ُٕٗ/ٔ) للزركلي

عامتهم : ىم طائفة من طوائف أىل الكبلـ، ينتسبوف إٔب أيب ا٢بسن األشعرم، ك األشعرية (ّ) 
كيوافقوف ا٤برجئة ُب اإلٲباف، كا١ببية  -تعأب ا عن قو٥بم-يثبتوف سبع صفات  تعأب فقط 

(، آراء ابن حجر ا٥بيتمي االعتقادية ْٗص) انظر: ا٤بلل كالنحل للشهرستاين ُب القدر.
 (.ِِص) للشايع

 (.ِٔٓ/ْ) انظر: ديواف اإلسبلـ (ْ) 
 (، ديواف اإلسبلـُِِ/ُ) (، الدليل الشاُبٖٓ/ْ) اضيانظر: طبقات الشافعية البن ق (ٓ) 

(ْ/ِٓٔ.) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

39 

، (ُ)"بطْب من ا٤بعُب، ٟبيص من اللفظ، ٨بتصر حول ا٤بذىب نطقان كضمنا
كٓب يكن ُب ا٤بذىب مصٌنف أكجز كال أعجز من ا٢باكم... فعزمت على "كقاؿ: 

 تابو )ركض الطالب( كغّبىا.كك، (ِ)اختصاره"

                                                           

 (.ٕٓص) إرشاد الغاكمانظر:  (ُ) 
 (.ُِ/ُ) انظر: إخبلص الناكم (ِ) 
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 :المبحث الثاني
 نبذة عن كتاب )إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي(

 :كفيو ستة مطالب 
 .أٮبية الكتاب :المطلب األوؿ
 .ا٤بذىب ُبمكانتو : المطلب الثاني

 و.منهج ا٤بؤلف فيك  موضوع الكتاب: المطلب الثالث
 و.التعريف بأىم شركح: الرابع المطلب
 مصادر ا٤بؤلف ُب الكتاب.: الخامس المطلب

 نبذة عن ا٢باكم كمؤلفو كشركحو.: المطلب السادس
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 المطلب األوؿ: أىمية الكتاب

تظهر كاضحة جلية من خبلؿ  )إرشاد الغاكم ُب مسالك ا٢باكم(إف أٮبية كتاب 
"كلقد كنت حريصان على أف أضرب ُب :حيث قاؿ -رٞبو ا-كبلـ مؤلفو ابن ا٤بقرئ 

كٓب يكن ُب ا٤بذىب ، برسمكأدخل معهم ُب تلك ا٢بدكد ، الت أليف مع العلماء بسهم
ينكر  فإن و كتاب ال، (ُ)لئلماـ عبد الغف ار القزكيِب، مصن ف أكجز كال أعجز من ا٢باكم

كأغرب ، كلقد أبدع الش يخ ُب تأليفو، كال ٱبتلف اثناف ُب أن و ما صينٍّف قبلو مثليو، فضلو
أعِب كتاب -ك٤با كقع ىذا الكتاب ا١بليل كقاؿ أيضا:".. ، "ُب تصنيفو كترصيعو..

حصل فيو عز ة كإباءة كشد ة كاستقصاء ٙبوج ، ُب ألفاظ قليلة ٙبتها معاف كثّبة -ا٢باكم
فوجدتي ُب نفسي قو ةن على تبيْب عبارتو ، ُب الت حّبُّ  الفطْبالذ كي إٔب الت ذكُّر كتػيٍوًقعي 

، تصار غايةن فعزمتي على اختصاره كإف كاف ُب االخ، كتسهيلها كٙبرير ألفاظها كتقليلها
كهتذيبو ، كشرعتي ُب تنقيح ٨بتصره، كعلى الزٍّيادة فيو كإف كاف قد بلغ ُب ا١بمع النٍّهاية

مسالك ا٢باكم( فجاء كما تراه عينو فراره  )إرشاد الغاكم ُب :ك٠ب يتو، كتسهيلو كتقريبو
 .(ِ)كنقصت عنو ألفاظو كمبانيو"، زادت على ا٢باكم مسائلو كمعانيو، كشاىده جواره

 منها: اإلرشاد يزيد على ا٢باكم بأمورىو أف ، ك٩با يبْبٍّ أٮبي ة الكتاب

 .ذكر ا٤بسائل ال ٍب أٮبلها ا٢باكم .ُ
                                                           

كاف أحد األئمة ،  الش افعي ىو ٪بم الدٍّين عبد الغف ار بن عبد الكرًن بن عبد الغف ار القزكيِب (ُ) 
: ا٢باكم الص غّب، مصنفاتواألعبلـ، لو اليد الطؤب ُب الفقو كا٢بساب كحسن االختصار، من 

انظر:  .ىػٓٔٔتوُب رٞبو ا سنة ، اكغّبىكالعيجىاب ُب شرح اللُّباب، كجامع ا٤بختصرات 
 (، األعبلـ للزركليُّٕ/ِ) طبقات ابن قاضي شهبة(، ِٕٕ/ٖ) الطبقات الكبل للسبكي

(ْ/ُّ). 
 (.ُِ-ُُ/ُ) انظر: إخبلص الناكم (ِ) 
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كذلك ألف  ا٢باكم صح ح  ؛تصحيح ما خالف فيو ا٢باكم تصحيح األصحاب .ِ
 .أك أطلق ما قي دكه، بعض األكجو ا٤برجوحة عندىم

 .توضيح ما أشكل أك أكىم من عبارات ا٢باكم .ّ
 .كونو أقل  لفظان من ا٢باكم .ْ
. كىذا ما أكضحو ابن ا٤بقرئ سبلمة اإلرشاد من أكثر اإليرادات الواردة على ا٢باكم .ٓ

بطْب من ، ٟبيص من الل فظ، "فهذا ٨بتصر حول ا٤بذىب نطقان كضمنان بقولو: 
 كارتقى فيو الرُّتبة، اختصرت فيو ا٢باكم ال ذم فتح ُب االختصار بابان مغلقان ، ا٤بعُب

كأكضحتي من ، كسه لتن عويصىو فتسه ل، كقل لت لفظىو فتقل ل، ال ٍب ال تػيٍرتػىقىى
كقطعتي ٖببلؼ ما قطع بو من الوجوه ، كزدتي فيو كثّبان ٩ب ا أٮبل، عباراتو ما أشكل
 .(ُ)"فصار أقل  كأكثر كأصح  كأظهرى ، ال ٍب ال تيستىعمىل

رشيق العبارة ، ُب فركع الشافعية كقاؿ الشوكاين عن اإلرشاد: "ىو كتاب نفيس
 .(ِ)حلو الكبلـ ُب غاية اإلٯباز مع كثرة ا٤بعاين"

فقد كانت ٥بم ، كيظهر جليان أيضان أٮبية الكتاب بْب ا٤بشتغلْب بالفقو الشافعي
ككم من ٧بشٍّ ، فكم من شارح لو كناظم، عناية كبّبة ُّذا ا٤بختصر كبأصولو ا٤ببِب عليها

.  لو كمدللو كمعللو

                                                           

 (.ٕٓ) إرشاد الغاكمانظر:  (ُ) 
 (.ُّْ/ُ) انظر: البدر الطالع (ِ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

43 

 الثاني: مكانتو في المذىبلمطلب ا

كلعل من ، الشافعيةفقهاء من أىم مراجع الفقو عند يعد )إرشاد الغاكم(  كتاب  إف  
 أىم األسباب الدالة على ىذه ا٤بكانة الٍب حظي ُّا ما يلي:

 .(ُ)حيث أصبح إماما ُب الفقو، كعلو منزلتو، مكانة ا٤بؤلف .ُ
أىم كتب  أحدً  )ا٢باكم الصغّب( لكتاب ( اختصاران إرشاد الغاكمكوف كتاب ) .ِ

 .(ِ)ا٤بذىب الشافعي
؛ ٩با جعلو ٧بل اىتماـ األصحاب ُب (ّ)اإلرشاد ٨بتصر حول ا٤بذىب نطقان كضمنان  .ّ

 .(ْ)حٌب صار الرجل لييٍمدىح بكونو حفظ اإلرشاد، ا٤بذىب
كقد طار كقاؿ: "، ..""كتاب نفيس ُب فركع الش افعية :عن اإلرشاد قاؿ الش وكاين

  .(ٓ)"كشرحو ٝباعة منهم، كاشتغل بو علماء الش افعية ُب األقطار، فاؽُب اآل
على كقوعو موقع ل فات تدؿُّ مؤ أيلٍّف حولو ك ، كقد مدح اإلرشاد ٝباعة من العلماء

 عند أصحاب ا٤بذىب. الرٍّضى

                                                           

 (.ُِْ/ُ) (، البدر الطالعّٕٖ/ِ) (، ا٤بنهل الصاُبٖٔ/ّ) انظر: اَّمع ا٤بؤسس (ُ) 
 (.ّٕٖ/ِ) (، ا٤بنهل الصاُبُِٓ/ّ) انظر: إنباء الغمر (ِ) 
 (.ٕٓص) إرشاد الغاكمانظر:  (ّ) 
 (.َّٓ، ُْٓص) النُّور الس افرانظر:  (ْ) 
 (.ُّْ/ُ) انظر: البدر الطالع (ٓ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

44 

 المطلب الثالث: موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيو

و )اإلرشاد( عن األحكاـ الفقهية على ُب كتاب -رٞبو ا-ٙبدث ابن ا٤بقرئ لقد 
فبدأ ، للقزكيِب (ا٢باكم الصغّب)أصلو ا٤بذىب الشافعي مرتٍّبان إياىا كفقان لَبتيب كتبويب 

 بكتاب الطهارة ٍب الصبلة حٌب انتهى بكتاب أحكاـ أمهات األكالد.
، سرةٍب فقو األ، ٍب ا٤بعامبلت، إٝباال ُب ا٤بذىب الشافعي يبدأ بالعبادات كالتقسيم

كقد سار ابن ا٤بقرئ على ىذا التقسيم كالَبتيب ، (ُ)ٍب فقو القضاء كا١بنايات كا٢بدكد
 ا٤بعهود ُب ا٤بذىب.

 قاؿ ابن ا٤بقرئ عن مضموف كتابو الذم ىو اختصار لكتاب ا٢باكم الصغّب:
اختصر ، بطْب من ا٤بعُب، ٟبيص من اللفظ، فهذا ٨بتصر حول ا٤بذىب نطقان كضمنا"

كقللت ، كارتقى فيو الرتبة الٍب ال ترتقى، الذم فتح ُب االختصار بابا مغلقافيو )ا٢باكم( 
كزدت فيو كثّبان ، كأكضحت من عبارتو ما أشكل، كسهلت عويصو فتسهل، لفظو فتقلل

، فصار أقل كأكثر، كقطعت ٖببلؼ ما قطع بو من الوجوه الٍب ال تستعمل، ٩با أٮبل
، ذىب مصنف أكجز كال أعجز من ا٢باكم...كقاؿ: "كٓب يكن ُب ا٤ب، (ِ)"كأصح كأظهر

 .(ّ)فعزمت على اختصاره"

                                                           

 (.ٕٓص) انظر: مقدمة ا٢باكم الصغّب (ُ) 
 (.ٕٓص) إرشاد الغاكمانظر:  (ِ) 
 (.ُِ/ُ) انظر: إخبلص الناكم (ّ) 
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 المطلب الرابع: التعريف بأىم شروحو

كمنهم من ، فمنهم من شرحو، كبّبااىتم فقهاء الشافعية ُّذا الكتاب اىتماما  
 كمن ىؤالء اآلٌب:، كمنهم من نظمو، عٌلق عليو

ا٤بتوَب  سنة ، مد السُّيوطيكماؿ الدٍّين أبو بكر بن ٧بل )اإلرشاد(تعليق على  .ُ
 .(ُ)ىػٖٓٓ

ا٤بتوَب  سنة ، العب اس أٞبد بن ٧بمد بن ا٣بطيب القسطبلين أليبتلخيص اإلرشاد  .ِ
 .(ِ)(اإلسعاد)ك٠ب اه ، إٔب أثناء الط هارة كقد بلغ فيو، ىػِّٗ

، ىػٕٔٗا٤بتوَب  سنة ، دمكجيو الدٍّين عبد الر ٞبن بن عمر بن أٞبد العمو حاشية  .ّ
 .(ّ)على اإلرشاد

 .(ْ)صل فيو إٔب الص داؽقد ك ك ، (ىػَْٖبعد  )تعثماف بن عمر الن اشرم شرح ل .ْ
البحر الوق اد ُب )ا٤بسم ى ، ىػَٖٖا٤بتوَب  سنة ، مد بن ٧بمد ابن الص اـرشرح  .ٓ

 .(ٓ)د(شرح اإلرشا
ا٤بتوَب  سنة ، بلح بن جبلؿ األنصارم السعدم العب ادمم د بن الص  شرح  .ٔ

 .(ٔ)ىػٕٔٗ
اإلسعاد شرح )ا٤بسم ى ، قَٔٗا٤بتوُب سنة ، شرح العبل مة الكماؿ بن أيب شريف .ٕ

                                                           

 (.ُْٔ/ٗ) انظر: شذرات الذىب (ُ) 
 ا٤بصدر السابق. انظر: (ِ) 
 (.َُٓ/َُ) (، شذرات الذىبّٖٓانظر: النور السافر )ص (ّ) 
 (.ُّْ/ٓ) انظر: الضوء البلمع (ْ) 
 (.َِْ/ِ) انظر: البدر الطالع (ٓ) 
 (.َُٓ/َُ) انظر: شذرات الذىب (ٔ) 
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 .(ُ)د(اإلرشا
إخبلص الن اكم ُب كتابو اإلرشاد بشرح ٠باه )  -رٞبو ا-شرح ا٤بؤلٍّف ابن ا٤بقرئ  .ٖ

 .(ِ)(اكمإرشاد الغاكم إٔب مسالك ا٢ب
شرح غالب كقد ، (ىػٖٕٖ )ت، سراج الدٍّين عمر بن أٞبد بن ٧بمد القاىرمشرح  .ٗ

 .(ّ)اإلرشاد
 .(ْ)ىػٖٖٗشرح مشس الدٍّين ٧بمد بن عبد ا٤بنعم بن ٧بمد ا١بوجرم ا٤بتوَب  سنة  .َُ
ا٤بتوَب  ، شهاب الدٍّين أيب العب اس أٞبد بن ٧بمد حجر ا٥بيتمي ا٤بكٍّيشرحاف ل .ُُ

كىو ، شرح صغّبك ، (ٓ)بشرح اإلرشاد( اإلمداد)رح كبّب يسم ى ش، ىػّٕٗسنة 
 .(ٔ)(فتح ا١بواد بشرح اإلرشاد)ك٠ب اه ، ٨بتصر من الش رح الكبّب

ا٤بتوَب  سنة ، للش يخ موسى بن زين العابدين بن أٞبد الرداد البكرمشرحاف  .ُِ
 .(ٕ)غّبكشرح آخر ص، د(الكوكب الوق اد شرح اإلرشا)شرح كبّب يسم ى ، ىػِّٗ

ا٤بتوَب  سنة ، الدٍّمشقي مد بن خليل اب )اإلرشاد(شركح ثبلثة على فرائض  .ُّ
 .(ٖ)ىػْٔٗ

                                                           

 (. كقد ًب ٙبقيقو ُب ا١بامعة اإلسبلمية كٓب يطبع.ِٓٗ/ِ) انظر: الضوء البلمع (ُ) 
 ٦بلدات.ّبعدة طبعات منها: ط/دار الكتب العلمية/ مطبوع متداكؿكىو  (ِ) 
 (.ِٕ/ٔ) انظر: الضوء البلمع (ّ) 
 (.ُِْ/ٖ) ما يزاؿ ٨بطوطان. كانظر: الضوء البلمع (ْ) 
 .كىو الكتاب ا٤بعِب بتحقيقو ُب ىذه الرٍّسالة (ٓ) 
طبعتو مطبعة مطبوع، (. كىو ّْٓ/َُ) (، شذرات الذىبّٓٗص) انظر: النور السافر (ٔ) 

 .ىػ، كيقع ُب ٦بل دينُّْٕمصطفى البايب ا٢بليب كأكالده ٗبصر عاـ 
 (.ُّّ/ِ) (، البدر الطالعُٕٕ/َُ) (، شذرات الذىبُٕٔص) انظر: النور السافر (ٕ) 
 (.ِّٕ/ٕ) انظر: الضوء البلمع (ٖ) 
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ا٤بتوَب  ، ح عبد الر حيم بن أٞبد القاىرمتبدر الدٍّين أيب الفل قطعة على اإلرشاد .ُْ
 .(ُ)ىػّٔٗسنة 

 ُب سنة ا٤بتوَب  ، الدٍّين إبراىيم بن ٧بم د بن خليل القباقيب مشسنظم اإلرشاد  .ُٓ
 .(ِ)قْٖٗ

 .(ّ)ىػَٓٗا٤بتوَب  سنة ، نظم اإلرشاد ألٞبد بن صدقة الص ّبُب ا٤بصرم .ُٔ
ا٤بتوَب  سنة ، نظم اإلرشاد لصفي الدين أيب السركر أٞبد بن عمر الزبيدم .ُٕ

كقد زاد على اإلرشاد أشياءن  ، ُب ٟبسة آالؼ كٜباين مائة كأربعْب بيتان ، ىػَّٗ
 .(ْ)كثّبة

وَب  سنة ا٤بت، لشهاب الدٍّين أٞبد بن عبد ا با٢باج على )اإلرشاد(نكت  .ُٖ
 .(ٓ)٦بلدين لطيفْب كىو، ىػِٗٗ

                                                           

 (.ْٕٖ/َُ) (، شذرات الذىبُِٔ/ِانظر: الكواكب السائرة ) (ُ) 
 (.َُٖ/ِ) نس ا١بليلانظر: األ (ِ) 
 (.ٗٔ/ُ) انظر: كشف الظنوف (ّ) 
 (.ُٖٗانظر: النور السافر )ص (ْ) 
 (.ِِٔ/َُ) (، شذرات الذىبُْٗانظر: النور السافر )ص (ٓ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

48 

 المطلب الخامس: مصادر المؤلف في الكتاب

على  (إرشاد الغاكم ُب مسالك ا٢باكم)كتابو   -رٞبو ا-لقد أل ف ابن ا٤بقرئ 
يدان عن االستطراد بع، االختصار كبأكجز العبارات كما ىو الشأف ُب ا٤بتوف ا٤بختصرة

ذكره ُب  فلم تكن لو ٜب ة مصادر ُب كتابو ىذا إال ما ؛بعيدان عن ذكر األدلةك ، كالنقوؿ
فهذا " حيث قاؿ:، مقدمتو أنو اختصر ا٢باكم الصغّب لئلماـ عبد الغفار القزكيِب

اختصر فيو ، بطْب من ا٤بعُب، ٟبيص من اللفظ، ٨بتصر حول ا٤بذىب نطقان كضمنان 
كقللت ، كارتقى فيو الرتبة الٍب ال ترتقى، مغلقان  الذم فتح ُب االختصار بابان )ا٢باكم( 

كزدت فيو كثّبان ، كأكضحت من عبارتو ما أشكل، كسهلت عويصو فتسهل، لفظو فتقلل
، فصار أقل كأكثر، كقطعت ٖببلؼ ما قطع بو من الوجوه الٍب ال تستعمل، ٩با أٮبل

، ٤بذىب مصٌنف أكجز كال أعجز من ا٢باكم...كقاؿ: "كٓب يكن ُب ا، (ُ)"كأصح كأظهر
 .(ِ)فعزمت على اختصاره"

                                                           

 (.ٕٓص) إرشاد الغاكمانظر:  (ُ) 
 (.ُِ/ُ) انظر: إخبلص الناكم (ِ) 
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 المطلب السادس: نبذة عن الحاوي ومؤلفو وشروحو

 .أواًل: كتاب الحاوي الصغير 
إف كتاب ا٢باكم الصغّب من الكتب الٍب ٥با ثًٍقليها عند أصحاب ا٤بذىب 

 كا٤بتفرع عنها. كقد استمد مكانتو كأٮبيتو من أصولو ا٤بتولد منها، الشافعي

 .ثانياً: المؤلف 
o :ىو ٪بم الدين عبد الغفار بن عبد الكرًن بن عبد الغفار اسمو ونسبو(ُ) 
كرغم ، ذك مكانة عالية من العلم كالقدر -رٞبو ا-كىذا اإلماـ ، الشافعي (ِ)القزكيِب

 ىذا فقد شح ت كتب الَباجم فلم تنقل الكثّب عنو كعن نشأتو كطلبو للعلم كغّبه.
o  :أف اإلماـ القزكيِب توُب كقد قارب  -رٞبو ا-ذكر ا٢بافظ ابن حجر مولده
فيؤخذ من ٙبديد العمر التقرييب لو مع العلم بسنة كفاتو الٍب كانت ُب سنة ، (ّ)الثمانْب

 ق.ٖٓٓأف مولده كاف تقريبان سنة ، (ْ)قٓٔٔ
o  :فتي عليها ُب لىػٍم تتعرض لو ا٤بصادر الٍب كقمكاف والدتو ونشأتو وطلبو للعلم

 .(ٓ)إال أف بعضهم ذكر أف ابنو ككالده كانا فقيهْب، ككذلك أسرتو، ترٝبتو
o  :عفيفة بنت أٞبد بن عبدا بن ٧بمد أـ ذكرت ا٤بصادر أنو أخذ عن شيوخو

                                                           

(، شذرات ُّٕ/ِ) هبة(، طبقات ابن قاضي شِٕٕ/ٖ) انظر: طبقات الشافعية الكبل (ُ) 
 (.َٕٓ/ٓ) الذىب

انظر:  نسبة إٔب مدينة قزكين، كىي مدينة مشهورة بينها كبْب الرم سبعة كعشركف فرسخا. (ِ) 
 (.ِّْ/ْ) معجم البلداف

 (.ِٕٔ/ٓ) انظر: الدرر الكامنة (ّ) 
 (.ُّٕ/ِ) (، طبقات ابن قاضي شهبةِٕٕ/ٖ) انظر: طبقات الشافعية الكبل (ْ) 
 (.ِٕٔ/ٓ) (، الدرر الكامنةُِٕ/ْ) مرآة ا١بناف انظر: (ٓ) 
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. كال شك أف لو شيوخان آخرين كلكن (ُ)قَٔٔ األصبهانية توفيت سنة ىانئ الفارقية
كقد كاف كالده فقيهان إمامان فلعلو قد أخذ عنو ، شح ت مصادر ترٝبتو من ذكر ا٠باءىم

 .(ِ)كدرس عليو
o  :ابن ٞبويو، (ْ)ابنو ٧بمد، (ّ)من تبلميذه عز الدين الفاركثيتالميذه(ٓ) 

 كغّبىم.
o :ـ العبلمة البارع اَّيد الذم ألْب لو :"اإلما(ٔ)قاؿ عنو اليافعي ثناء العلماء عليو

:" كاف أحد األئمة (ٖ). كقاؿ تاج الدين السبكي(ٕ)"الفقو كما ألْب لداكد  ا٢بديد
                                                           

 (.ّٕ/ٕ) (، شذرات الذىبٔ/ْ) انظر: مرآة ا١بناف (ُ) 
 (.ُِٕ/ْ) انظر: مرآة ا١بناف (ِ) 
 ، أبو العباس، كاف إمامان ىو عز الدين أٞبد بن إبراىيم بن عمر بن الفرج الواسطي الفاركثي (ّ) 

 ق. انظر: الطبقات الكبل للسبكيْٗٔمن العلـو كاآلداب، توُب سنة  متضلعان  متفننان  عا٤بان 
 (.ّْٕ/ٕ) (، شذرات الذىبٔ/ٖ)

، جبلؿ الدين، حفظ ا٢باكم ىو ٧بمد بن عبد الغفار بن عبد الكرًن بن عبد الغفار القزكيِب (ْ) 
(، ُٓٔ/ٗ) ق. انظر: الطبقات الكبل للسبكيَٕٗكأقراه كبرع ُب الفقو، توُب سنة 

 (.ِِٗ/ِ) طبقات ابن قاضي شهبة
، صدر الدين، لو رحلة كاسعة، توُب سنة ىو إبراىيم بن ٧بمد بن ا٤بؤيد بن ٞبويو ا١بويِب (ٓ) 

 (.ِٔ/ُ) (، الدليل الشاُبٕٔ-ٕٓ/ُ) ق، انظر: الدرر الكامنةِِٕ
 ا صاحبصا٢بن  ، كاف رجبلن ىو عفيف الدين عبد ا بن أسعد بن علي اليماين اليافعي (ٔ) 

 (.ّّ/َُ) ق. انظر: الطبقات الكبل للسبكئٖٕمصٌنفات كنظم كثّب، توُب ٗبكة سنة 
 (.ُِٔ/ْ) انظر: مرآة ا١بناف (ٕ) 
اـ ، أبو نصر، تاج الدين، اإلمىو عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب بن علي السبكي (ٖ) 

ق. انظر: الدرر ُٕٕالعآب صاحب الطبقات الكبل كالوسطى كالصغرل كغّبىا، توُب سنة 
 (.ِِّ/ّ) الكامنة
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 .(ُ)لو اليد الطؤب ُب الفقو كا٢بساب كحسن االختصار"، األعبلـ
o :كشرح اللباب ا٤بسمى بػالعجاب، كاللباب، لو ا٢باكم الصغّب مصّنفاتو(ِ) 
 .كغّبىا
 :ًشروح الحاوي. ثالثا 

نظران لقيمة كتاب )ا٢باكم الصغّب( العلمية عظمت عناية فقهاء الشافعية بو حٌب 
بلغت الكتب الٍب أيلٍّفت حولو ما يزيد على ٟبسْب كتابان مابْب شرح ك٨بتصر كنظم 

 كمنها:، كغّب ذلك

 .(ّ)قٖٕٓتوُب ، ك٠باه )كشف غطاء ا٢باكم(، شرح أٞبد بن عمر النشائي .ُ
 .(ْ)قُٕٔتوُب ، أيب ا٤بعإب، كماؿ الدين،  يوسف بن ٧بمد ابن منعةشرح القاضي  .ِ
 .(ٓ)قُٕٓتوُب سنة ، شرح ركن الدين ا٢بسن بن شرؼ اإلسَباباذم الشافعي .ّ
 .(ٔ)قَٕٔتوُب سنة ، شرح ضياء الدين عبد العزيز بن ٧بمد بن علي الطوسي .ْ

 .(ٕ)قٖٕٔتوُب ، .شرح عثماف بن عبد ا٤بلك الكردم ا٤بصرمَُ

 .(ٖ)قْٕٗتوُب ، عماد الدين ٧بمد بن إسحاؽ ا٤برتضى البليسي .شرحُُ

                                                           

 (.ِٕٕ/ٖ) انظر: الطبقات الكبل للسبكي (ُ) 
 (.َٕٓ/ٕ) (، شذرات الذىبِٕٕ/ٖ) انظر: الطبقات الكبل للسبكي (ِ) 
 (.ُٗ/ٗ) انظر: الطبقات الكبل للسبكي (ّ) 
 (.ِّٗ/ِ) بقات ابن قاضي شهبةانظر: ط (ْ) 
 (.ِٔٔ/ُ) (، كشف الظنوفَْٕ/ٗ) انظر: الطبقات الكبل للسبكي (ٓ) 
 (.ِٓٔ/ُ) (، كشف الظنوفٖٓ/َُ) انظر: الطبقات الكبل للسبكي (ٔ) 
 انظر: ا٤بصدر السابق. (ٕ) 
 (.َُّ/ٗ) انظر: الطبقات الكبل للسبكي (ٖ) 
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 .(ُ)قٕٔٔتوُب ، كٓب يكملو، .شرح قطب الدين ٧بمد بن ٧بمد التحتاين الرازمُِ

 .(ِ)قٖٔٔتوُب سنة ، .شرح ٧بمد بن علي بن مالك اإلربلي الشافعيُّ

 .(ّ)قّٖٕ توُب، ك٠باه )مفتاح ا٢باكم(، .شرح ىبة ا بن عبد الرحيم ابن البارزمُْ

٠باه )إرشاد الغاكم إٔب مسالك ، .٨بتصر ا٢باكم لشرؼ الدين إ٠باعيل ابن ا٤بقرئُٓ
 .(ْ)ا٢باكم(

 .(ٓ)قْٕٗتوُب ، ا٤بسمى )البهجة الوردية(، .نظم زيد الدين عمر بن مظفر الوردمُٔ

 .(ٔ)قِْٖتوُب  ، .نكت على ا٢باكم ١ببلؿ الدين عبد الرٞبن بن عمر البلقيِبُٕ

                                                           

 (.ِٔٔ/ُ) انظر: كشف الظنوف (ُ) 
 (.ِٔٔ/ُ) (، كشف الظنوفَّٗ/ٓ) انظر: الدرر الكامنة (ِ) 
 (.ِٔٔ/ُ) (، كشف الظنوفّٕٖ/َُ) انظر: الطبقات الكبل للسبكي (ّ) 
 ـ.َُِّ-قُّْْانظر: ا٤بصدر السابق. كىو مطبوع، طبعتو دار ا٤بنهاج  (ْ) 
 (.ِٔٔ/ُ) انظر: كشف الظنوف (ٓ) 
 انظر: ا٤بصدر السابق. (ٔ) 
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 الثاني:الفصل 
، وكتابو )اإلمداد بشرح لعالمة ابن حجر الهيتميترجمة ل

 رشاد(اإل
 وفيو مبحثاف: 
 . لعبلمة ابن حجر ا٥بيتمي: ترٝبة لالمبحث االوؿ

 .التعريف بكتاب )اإلمداد بشرح اإلرشاد(: الثاني المبحث
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 وؿ:لمبحث األا
 لعالمة ابن حجر الهيتميترجمة ل

 : كٙبتو ستة مطالب 
 كلقبو وكنيتك  ا٠بو كنسبو لعبلمة ابن حجر ا٥بيتميترٝبة ل :األوؿ المطلب.  
 وكرحبلتو ككفات نشأتومولده ك  :الثاني المطلب. 
 كتبلميذه شيوخو الثالث: المطلب 
 مكانتو العلمية كثناء العلماء عليو.الرابع:  المطلب 
 آثاره العلمية.خامس: ال المطلب 
 عقيدتو كمذىبو الفقهيالسادس:  المطلب. 
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 : اسمو ونسبو وكنيتو ولقبواألوؿ المطلب

  :بن ٧بمد علي بن حجر (ُ)ىو اإلماـ ا٢بافظ أٞبد بن ٧بمداسمو ونسبو(ِ) 
 .(ٕ)الشافعي، (ٔ)ا٤بكي، (ٓ)السعدم، (ْ)األنصارم الوائلي، (ّ)ا٥بيتمي

                                                           

ىو أٞبد بن ٧بمد بدر الدين بن ٧بمد "ب أبيو كجده كأيب جده فقاؿ: ذكر الفاكهي لق (ُ) 
 (.ّ/ُ) مشس الدين بن علي نور الدين بن حجر". انظر: مقدمة الفتاكل الفقهية الكبل

ابن حجر: نسبة إٔب جد من أجداده كاف مبلزمان للصمت؛  فشبو با٢بجر لذلك، كاشتهر  (ِ) 
 (، خبلصة األثرِْٓ/َُ) ت الذىب(، شذرأّٗص) انظر: النور السافر بو.

(ِ/ُٔٔ.) 
 حيث كيًلد، كىي قرية بالصعيد ا٤بصرم. انظر: النور السافر ا٥بيتمي: نسبة إٔب ٧بلة أيب ا٥بيتم (ّ) 

 (، خبلصة األثرِْٓ/َُ) (، شذرات الذىبَُِ/ّ) (، الكواكب السائرةّٓٗص)
 (.ّّٕ/ُ) ارس(، فهرس الفهُٔٔ/ِ)

انظر: لب اللباب  األنصارم الوائلي: كىي نسبة لوائل، كىو بطن من بِب سعد األنصار. (ْ) 
 (.ُٗص) (، جواىر الدرر ُب مناقب ابن حجرِِٕ/ُ) للسيوطي

 (.ّٓٗص) نسبة إٔب بِب سعد الذين كانوا ُب مصر بإقليم الشرقية. انظر: النور السافر (ٓ) 
 ة ا٤بكرمة، فقد كاف مدة إقامتو ٗبكة ثبلث كثبلثوف سنة حٌب توُب فيها.نسبة إٔب جواره ٗبك (ٔ) 

 (.ُْٔ/ُ) (، ىدية العارفْبَُِ/ّ) (، الكواكب السائرةّّٗانظر: النور السافر )ص
(، مقدمة الفاكهي على الفتاكل ُٗص) انظر: ترٝبتو ُب: جواىر الدرر ُب مناقب ابن حجر (ٕ) 

 (، رٰبانة األلٌباَُُ/ّ) (، الكواكب السائرةَّٗص) (، النور السافرّ/ُ) الكبل
 (، جبلء العينْبَُٗ/ُ) (، البدر الطالعُْٓ/َُ) (، شذرات الذىبّْٓص)
 (، ىدية العارفْبِّْ/ُ) (، األعبلـ للزركليّّٕ/ُ) (، فهرس الفهارسَْص)
 (.ِّٗ/ُ) (، معجم ا٤بؤلفْبُْٔ/ُ)
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  :أبو العباس كنيتو(ُ). 

 كاشتهر بابن حجر ا٥بيتمي.، (ِ)شهاب الدينلقبو: 

                                                           

 (.ُْٓ/َُ) (، شذرات الذىبُّٗص) انظر: النور السافر (ُ) 
 (، شذرات الذىبّْٓص) (، رٰبانة األلٌباَُِ/ّ) انظر: الكواكب السائرة (ِ) 

 (.ُْٔ/ُ) (، ىدية العارفْبَْص) (، جبلء العينْبُْٓ/َُ)
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 ووفاتو، ونشأتو ورحالتو، مولده: نيالثا طلبالم

  :ُب رجب سنة تسع -رٞبو ا-كيًلد اإلماـ ابن حجر ا٥بيتميمولده
كقيل: سنة تسع كتسعْب بعد ، (ِ)كقيل: سنة إحدل عشر كتسعمائة، (ُ)كتسعمائة
من ، ٧بلة أيب ا٥بيتمككاف مولده ُب ، (ْ)كالقوؿ األكؿ ىو األقرب للصواب، (ّ)الثما٭بائة

 .(ٓ)قرل مصر
  :حيث توُب كالده كىو ، يتيم األب ٧بلة أيب ا٥بيتمنشأ ُب قريتو نشأتو ورحالتو

، فعيفحفظ القرآف ككثّبا من ا٤بنهاج ُب الفقو الشا، صغّب فكفلو جده برعايتو كتدريسو
كمشس الدين ، (ٔ)ٍب توُب جده فكفلو شيخا أبيو مشس الدين بن أيب ا٢بمائل

، ُب عهدة شيخو الشناكم فأخذ مبادئ العلـو -رٞبو ا-كبقي ابن حجر، (ٕ)الشناكم
                                                           

(، شذرات ُّٗص) (، النور السافرّ/ُ) (، مقدمة الفاكهيُٗص) انظر: جواىر الدرر (ُ) 
 (.َُٗ/ُ) (، البدر الطالعِْٓ/َُ) الذىب

 (.َُِ/ّ) ر: الكواكب السائرةانظ (ِ) 
 (.ُْٔ/ُ) (، ىدية العارفْبّّٖ/ُ) انظر: فهرس الفهارس (ّ) 
كما شق ىو ٖبطو أكاخر   -رضي ا عنو-٩با يؤيد ذلك ما قالو تلميذه السيفي: "كلد  (ْ) 

(، مقدمة ُٗص) انظر: جواىر الدرر يوافق ىذا. -رٞبو ا–ق"، كأكثر من ترجم لو َٗٗ
 (، البدر الطالعِْٓ/َُ) (، شذرات الذىبُّٗص) (، النور السافرّ/ُ) الفاكهي

(ُ/َُٗ.) 
 (. ِْٓ/َُ) (، شذرات الذىبّ/ُ) (، مقدمة الفاكهيُٗص) انظر: جواىر الدرر (ٓ) 
ىو مشس الدين ٧بمد السركم ا٤بشهور بابن أيب ا٢بمايل، صوُب كفقيو شافعي، عٌمر طويبل،  (ٔ) 

 (.  ِٗٓ/َُ) لذىبق. انظر: شذرات اِّٗتوُب سنة 
اكم، أبو ا٤بواىب، أديب كفقيو شافعي، من ىو أٞبد بن علي بن عبد القدكس الشنٌ  (ٕ) 

ق. انظر: ىدية َُِٖتصانيفو: اإلرشاد إٔب سبيل الرشاد كغّبه، توُب با٤بدينة النبوية سنة 
= 
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كفيو  ،ا١بامع األزىرٍب رحل بو سنة أربع كعشرين كىو ُب سن ٫بو أربع عشرة سنة إٔب 
كأخذ عنهم كقرأ على ، تلق ى تعليمو كتسُب  لو لقاء ٝبع من علماء مصر ُب صغر سٌنو

كاشتغل ابن حجر بالعلم كطلبو حٌب أجاز لو شيوخو ، ٝباعة من أعبلـ ا٢بديث كغّبىم
ككاف ىذا سنة تسع كعشرين كعمره ، كأذنوا لو بإقراء العلـو كالفتول كالتدريس كالتأليف

كٓب تثنو ىذه ا٤برتبة الرفيعة عن قراءة العلم ، مان من غّب سؤاؿ منو لذلكدكف العشرين عا
على بعض علماء عصره مع ما ٯبده من قساكة العيش كبعض األذل الذم نالو زمن 

كما ذكرت ذلك بعض مصادر ترٝبتو رٞبو ا كُب سنة اثنْب   ا١بامع األزىربقاءه ُب 
 مكةٍب حج سنة ثبلث كثبلثْب كجاكر ، ثْب أٍلزىمىوي شيخو الشناكم بالزكاج فتزكجكثبل

كمصر حٌب استقر بو ا٤بطاؼ إٔب ا١بوار  مكةٍب تردد سفره بْب ، سنة أربع كثبلثْب
ف كيفٍب كيدرٍّس حٌب فأقاـ ٗبكة من ذلك الزمن يؤلٍّ ، الشريف سنة أربعْب كتسعمائة

 .(ُ)توُب رٞبو ا كغفر ا لو

ٗبكة ضحى يـو االثنْب ُب الثالث كالعشرين  -رٞبو ا-توُب ابن حجر وفاتو: 
كقيل: سنة ثبلث كسبعْب ، (ِ)من شهر رجب سنة أربع كسبعْب كتسعمائة

                                                           

 (.ُْٓ/ُ) العارفْب
(، ُّٗص) ، النور السافر(ّ/ُ) (، مقدمة الفاكهيُٗص) انظر: نشأتو ُب: جواىر الدرر (ُ) 

 (.َُٗ/ُ) (، البدر الطالعِْٓ/َُ) شذرات الذىب
كىو األقرب للصواب؛  ٤با أكرده تلميذه السيفي من ذكر كفاتو مفص بلن، كلكثرة ا٤بصادر الٍب  (ِ) 

 ذكرت ىذه السنة.
(، ىدية ِّْ/ُ) (، األعبلـ للزركليّّٖ/ُ) (، فهرس الفهارسِٓص) انظر: جواىر الدرر

 (.ُْٔ/ُ) رفْبالعا
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، كقد حصل للناس من األسف عليو ما ال يوصف، (ِ)كقيل: غّب ذلك، (ُ)كتسعمائة
 .(ّ)كازدٞبوا على جنازتو حٌب كاد يطأ بعضهم بعضان 

                                                           

 (، البدر الطالعّْٓ/َُ) (، شذرات الذىبَُِ/ّ) انظر: الكواكب السائرة (ُ) 
(ُ/َُٗ.) 

 (.ّّٖ/ُ) انظر: فهرس الفهارس (ِ) 
 (.ِٓص) انظر: جواىر الدرر (ّ) 
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 شيوخو وتالميػػػػػػػذه: الثالث طلبالم

 .: شيوخوأوالً 

العلم عن ٝباعة كثّبة من أىل العلم  -رٞبو ا-أخذ العبلمة الفقيو ابن حجر 
ىذا كقد ، كالفضل كتلقى عنهم فنونان عدةن كله على حسب اختصاصو كما شيًهر بو

عددان كثّبا قارب األربعْب ٩بن  -رٞبو ا-ادر الٍب عينيت بَبٝبة ابن حجر ذكرت ا٤بص
كسأقتصر على ذكر أبرزىم كأجلهم ٕبسب ترتيب ، ناؿ شرؼ أخذ العلم عنهم

 كفياهتم: 

 .(ُ)العبلمة الفقيو زين الدين زكريا األنصارم .ُ
 .(ِ)الشيخ عبد ا٢بق السنباطي القاىرم .ِ
 .مائل٧بمد السركم أيب ا٢بمشس الدين  .ّ
 .(ّ)مشس الدين ٧بمد بن ٧بمد الد١بي .ْ
 .(ْ)أبو ا٢بسن عبلء الدين علي بن ٧بمد البكرم .ٓ

                                                           

الشافعي، أشهر فقهاء مصر ُب ، األزىرم، ىو زكريا بن ٧بمد بن أٞبد بن زكريا األنصارم (ُ) 
عصره، لو عدة مؤلفات منها: شرح الركض، حاشية على تفسّب البيضاكم كغّبىا، توُب سنة 

 (.ُٖٔ/َُ) (، شذرات الذىبُٖٗ/ُ) ق. انظر: الكواكب السائرةِٔٗ
ل لئلقراء ُب ، القاىرم، الشافعي، تصدٌ ىو عبد ا٢بق بن ٧بمد بن عبد ا٢بق السنباطي (ِ) 

(، َِص) ق. انظر: جواىر الدررُّٗكغّبه ككثر اآلخذكف عنو، توُب سنة  ا١بامع األزىر
 (.ِْٖ/َُ) (، شذرات الذىبِّٗ، ُِّص) (، النور السافرْ/ُ) مقدمة الفاكهي

: شرح على األربعْب ن مصٌنفاتو، الشافعي، مىو ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد الد١بي العثماين (ّ) 
(، ْ/ُ(، مقدمة الفاكهي )ُِق. انظر: جواىر الدرر )صْٕٗالنوكية كغّبىا، توُب سنة 

 (.ٔ/ِالكواكب السائرة )
ن ن ٧بمد بن عبد الرٞبن بن أٞبد البكرم، ا٤بصرم، أبو ا٢بسن، فقيو شافعي، مىو علي ب (ْ) 

= 
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 .(ُ)الشمس ٧بمد بن ٧بمد ا٢بطايب الرعيِب .ٔ
 .(ِ)الشهاب  أٞبد البلسي .ٕ

 .(ّ)الشهاب  أٞبد بن ٞبزة الرملي .ٖ

 .(ْ)ناصر الدين  ٧بمد بن حسن اللقاين .ٗ
 .(ٓ)مشس الدين ٧بمد الشنشورم .َُ

                                                           

: الكنز ُب شرح ا٤بنهاج للنوكم، شرح الركض، شرح العباب كغّبىا، توُب سنة مصٌنفاتو
 (، الكواكب السائرةْ/ُي )(، مقدمة الفاكهَِص) الدرر ق. انظر: جواىرِٓٗ

 (.ْْٕ/ِ) ارفْب(، ىدية العُْٗ/َُ) (، شذرات الذىبُِٗ/ِ)
اب، ، أبو عبد ا، ا٤بعركؼ با٢بطٌ ٧بمد بن ٧بمد بن عبد الرٞبن الرعيِبمشس الدين ىو  (ُ) 

: مواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل، قرة العْب بشرح كرقات إماـ ن مصٌنفاتوفقيو مالكي، م
 (، األعبلـ للزركليْ/ُ) ق. انظر: مقدمة الفاكهيْٓٗتوُب سنة  ا٢برمْب كغّبىا،

 (.َٓٔ/ّ) (، معجم ا٤بؤلفْبٖٓ/ٕ)
، ا٤بلقب بعمّبة، فقيو شافعي، در س كأفٌب ُب ىو شهاب الدين أٞبد البلسي ا٤بصرم (ِ) 

(، َُِ/ِ) (، الكواكب السائرةْ/ُ) ق. انظر: مقدمة الفاكهيٕٓٗا٤بذىب، توُب سنة 
 (.ْْٓ/َُ) شذرات الذىب

: شرح صفوة الزبد ن مصٌنفاتو، ا٤بصرم، الشافعي، مىو شهاب الدين أٞبد بن ٞبزة الرملي (ّ) 
(، شذرات َُّ-َُِ/ّ) ق. انظر: الكواكب السائرةُٕٓٗب الفقو كغّبه، توُب سنة 

 (.ِّٗ) (، النور السافرْْٓ/َُ) ذىبال
: صٌنفاتو، فقيو مالكي، من مىو ناصر الدين ٧بمد بن حسن بن علي بن عبد الرٞبن اللقاين (ْ) 

 فاكهي(، مقدمة الَِص) جواىر الدررانظر: ق. ٕٓٗشرح ٨بتصر ا٤بنتهى كغّبه، توُب سنة 
 (.ِِٔ/ّ) (، معجم ا٤بؤلفْبْ/ُ)

، ا٤بصرم، فقيو شافعي، لو عدة ىو مشس الدين ٧بمد بن عبد ا بن علي الشنشورم (ٓ) 
= 
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 .(ُ)شهاب الدين أٞبد بن قاسم العبادم .ُُ
 اكم.مشس الدين أٞبد بن علي الشنٌ  .ُِ

                                                           

 (، الكواكب السائرةَِص) ق. انظر: جواىر الدررّٖٗمؤلفات ُب الفرائض، توُب سنة 
 (.        ٖٕٓ/َُ) ات الذىب(، شذر ّٕ/ِ)

، القاىرم، فقيو شافعي، برع بالفقو كعلـو العربية ىو شهاب الدين أٞبد بن  قاسم العبادم (ُ) 
ق. انظر: ْٗٗ: الشرح الكبّب على الورقات كغّبه، توُب سنة صنفاتوكالببلغة كغّبه، من م

(، شذرات ُُُ/ّ) (، الكواكب السائرةْ/ُ) (، مقدمة الفاكهيُِص) جواىر الدرر
 (.ّٔٔ/َُ) الذىب
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 تالميذه: ثانًيا:

شاع حديثو كانتشر ذكره ، ٗبكة  -رٞبو ا-بعد استقرار اإلماـ ابن حجر ا٥بيتمي 
كٚبرج بو أكابر الفقهاء ُب القرف العاشر ، ُب اآلفاؽ  فقصده طبلب العلم من كل فج

 فمن أعبلـ تبلمذتو كأبرزىم كأجلهم ٕبسب ترتيب كفياهتم: ، ا٥بجرم

 .(ُ)كجيو الدين عبد الرٞبن بن عمر العمودم .ُ
 .(ِ)أبو بكر بن ٧بمد السيفي .ِ
 .(ّ)عبد القادر بن أٞبد الفاكهي .ّ
 .(ْ)عبد الرؤكؼ الواعظ .ْ

                                                           

، الشافعي، من أجلٍّ تبلميذ اإلماـ ابن حجر ىو عبد الرٞبن بن عمر بن أٞبد العمودم (ُ) 
 ق. انظر: النور السافرٕٔٗه، توُب سنة : حاشية على اإلرشاد كغّب صٌنفاتورٞبو ا، من م

 (.َٗٓ/َُ) (، شذرات الذىبّٖٓص)
الشافعي، مؤرخ من تبلمذة ابن حجر ا٥بيتمي، من  ىو أبو بكر بن ٧بمد بن عبد ا السيفي (ِ) 

 ق. انظر: ىدية العارفْبّٕٗان قبل : نفائس الدرر ُب ترٝبة ابن حجر، كاف حي  صنفاتومن م
 (.ْْٓ/ُ) (، معجم ا٤بؤلفْبِّٗ/ُ)

 -رٞبو ا-، الشافعي، أخذ عن ابن حجرىو عبد القادر بن أٞبد بن علي الفاكهي ا٤بكي (ّ) 
ن حجر ا٥بيتمي، كقد صٌنف كثّبان حٌب شيبٍّو كالزمو طويبلن كصن ف رسالة ٠بٌاىا: فضائل اب

ق. ِٖٗبا١ببلؿ السيوطي، من مصنفاتو: شرحاف على البداية للغزإب كغّبىا، توُب سنة 
 (، شذرات الذىبَُٓ/ّ) (، الكواكب السائرةْْٔص) انظر: النور السافر

 (.ُْٖ/ِ) (، معجم ا٤بؤلفْبِّٕص) (، ا٤بختصر من نشر النور كالزىرِٖٓ/َُ)
، الشافعي، عيًرؼى جده بالواعظ، أخذ من ىو عبد الرؤكؼ بن ٰبٓب بن عبد الرؤكؼ ا٤بكي (ْ) 

ابن حجر رٞبو ا علومان كثّبة منها: التفسّب كا٢بديث كاألصوؿ كالعربية، ككاف من أجلٍّ 
من مصنفاتو: شرح ٨بتصر اإليضاح لشيخو ابن حجر رٞبو  تبلمذتو كأجازه ٔبميع مركياتو،

= 
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 .(ُ)العبلمة ٝباؿ الدين ٧بمد بن طاىر ا٥بندم .ٓ
 .(ِ)شيخ بن عبد ا العيدركس .ٔ
 .(ّ)أبو السعادات ٧بمد بن أٞبد الفاكهي .ٕ
 .(ْ)شهاب الدين أٞبد بن قاسم العبادم .ٖ
 .(ٓ)بد الكرًن بن ٧بب الدين قاضي خافع .ٗ

                                                           

 (.ِٓٓص) ق. انظر: السناء الباىرْٖٗا، توُب سنة 
ا٤بلق ب ٗبلك ادثْب، من آثاره: ٦بمع ٕبار األنوار  ىو ٝباؿ الدين ٧بمد بن طاىر ا٥بندم (ُ) 

ُب رحلة  -رٞبو ا-األخبار كغّبىا، تتلمذ على اإلماـ ابن حجر ُب غرائب التنزيل، لطائف 
 (، شذرات الذىبْٕٓص) ق. انظر: النور السافرٖٔٗا٤بكرمة، توُب سنة  حجو إٔب مكة

(َُ/َُٔ.) 
، اليمِب، الشافعي، لو رحلة إٔب ا٥بند ىو شيخ بن عبد ا بن شيخ بن عبد ا العيدركس (ِ) 

مكث فيها طويبلن، تتلمذ على ٝبع من العلماء منهم  ابن حجر ا٥بيتمي رٞبو ا، من آثاره: 
(، ْٖٖص) ق. انظر: النور السافرَٗٗالعقد النبوم كالسر ا٤بصطفوم كغّبه، توُب سنة 

 (.َِٔ/َُ) شذرات الذىب
، ا٢بنبلي، أبو السعادات، تتلمذ على ٝبع من ىو ٧بمد بن أٞبد بن علي الفاكهي ا٤بكي (ّ) 

العلماء منهم  ابن حجر ا٥بيتمي رٞبو ا، من آثاره: شرح ٨بتصر األنوار ا٤بسمى نور األبصار 
 (، شذرات الذىبِٕٓ) انظر: النور السافرق. ُِٗٗب الفقو كغّبه، توُب سنة 

(َُ/ِٕٔ.) 
، القاىرم، الشافعي، تتلمذ على ٝبع من العلماء ىو شهاب الدين أٞبد بن قاسم العبادم (ْ) 

على منهم  ابن حجر ا٥بيتمي رٞبو ا، من آثاره: اآليات البينات على ٝبع ا١بوامع، حاشية 
(، شذرات ُُُ/ّ) ق. انظر: الكواكب السائرةْٗٗاإلمداد كٓب ٘بٌرد كغّبىا، توُب سنة 

 (.َُٔص) (، السناء الباىرّٔٔ/َُ) الذىب
اف عبلء الدين أٞبد بن ٧بمد ابن قاضي خ ىو عبد الكرًن بن ٧بب الدين بن أيب عيسى (ٓ) 

= 
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 .(ُ)نور الدين علي بن سلطاف القارم.َُ

 . (ِ)أبو بكر الشنواين.ُُ

كىناؾ أعداد أخرل من أئمة العلم كالفضل كالعرفاف ٩بن أخذكا عن العبلمة ابن 
بعد ا عز -فكاف لو الفضل عليهم ، فنهلوا من علمو كفقهو كمركياتو، حجر رٞبو ا

فتخرجوا على يديو كٚبرج على أيديهم ، الفقهية صقل كتوسيع مداركهم ُب -كجل
 آخركف.

                                                           

ا٤بكرمة، تتلمذ على ٝبع من العلماء  النهركإب، ا٤بكي، ا٢بنفي، الشهّب بالقطيب، مفٍب مكة
التعبّب ) منهم  ابن حجر ا٥بيتمي رٞبو ا، من مصنفاتو: شرح على البخارم كٓب يكملو ٠باه

 من نشر النور كالزىرق. انظر: ا٤بختصر َُُْا١بارم على البخارم( كغّبه، توُب سنة 
 (.ِّٖ-َِٖص)

، ا٤بكي، ا٢بنفي، تتلمذ على ٝبع ىو نور الدين علي بن سلطاف بن ٧بمد ا٥بركم، القارم (ُ) 
ن من العلماء منهم  ابن حجر ا٥بيتمي رٞبو ا، كبرع ُب علـو عديدة كأكثر من التصنيف، م

مصنفاتو: التفسّب الشريف ُب أربعة ٦بلدات، شرح صحيح مسلم كغّبىا، توُب سنة 
 (.ّٗٔ-ّٓٔ) (، ا٤بختصر من نشر النور كالزىرُٖٓ/ّ) ق. انظر: خبلصة األثرَُُْ

، التونسي، ا٤بصرم، ىو أبو بكر بن إ٠باعيل بن شهاب الدين عمر بن علي الشنواين (ِ) 
الشافعي، تتلمذ على ٝبع من العلماء منهم  ابن حجر ا٥بيتمي رٞبو ا، من مصنفاتو: 
حاشية على ا٤بقدمة األزىرية ُب علم العربية، حاشية على شرح قطر الندل، حاشية على شرح 

 (، األعبلـ للزركليٕٗ/ُ) رق. انظر: خبلصة األثَُُٗاآلجركمية كغّبىا، توُب سنة 
(ِ/ِٔ.) 
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 الرابع: مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو طلبالم

مكانة عالية عند أىل العلم من فقهاء الشافعية  -رٞبو ا-للعبلمة ابن حجر 
، ا٤بتأخرين من أعمدة ا٤بذىب الشافعي كمن ٧بققيو -رٞبو ا-كغّبىم حيث ييعدُّ 

فكثرت مصنفاتو ُب ا٤بذىب كأصبحت عليها ا٤بدار عند الشافعية ُب ا٢بجاز كاليمن 
فَبك ز العناية ُّا عند فقهاء الشافعية كتنوعت أكجو خدمتها مابْب شرح ، كغّبىا

كحاشية كاختصار كنظم كاستدراؾ كغّبىا كما ذلك إال ٤بكانة مصنٍّفها ُب العلم كثًقىًل 
 .ىبكزهنا ُب ا٤بذ

اعَبؼ بكمالو كتقدمو اققوف األعبلـ مع ما يشاىدكنو من "عنو:  (ُ)قاؿ السيفي
السيما آلؿ النيب صلى ا عليو كسلم مع الدأب ُب ، أخبلقو ا٢بسنة كتواضعو الكيلٍّي

 .(ِ)"التصنيف كاإلقراء كاإلفتاء ليبل كهناران 
كاف ٕبران ُب ،  كالتدريسشيخ اإلسبلـ خاٛبة أىل الفتيا "عنو:  (ّ)كقاؿ العيدركسي

، كإماـ ا٢برمْب كما أٝبع على ذلك العارفوف، علم الفقو كٙبقيقو ال تكدٍّره الدالء
كٮباـ صار ُب إقليم ا٢بجاز ، إماـ اقتدت بو األئمة، كانعقدت عليو خناصر ا٤ببلء

                                                                                      .(ْ)"أمة
فإذا نشرت حلل الفضل ، عبلمة الدىر خصوصان ا٢بجاز"عنو:  (ٓ)قاؿ ا٣بفاجي

                                                           

 .(ْٗالسيفي )ص ةترٝب تتقدم (ُ) 
 (.ِٓص) انظر: جواىر الدرر (ِ) 
، أبو بكر، ا٢بضرمي، ىو ٧بيي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد ا بن شيخ العيدركسي (ّ) 

ق. انظر: َُّٖا٥بندم، من آثاره: النور السافر عن أخبار القرف العاشر، توُب سنة  اليمِب،
 (.ََٔ/ُ) ىدية العارفْب

 (.ُّٗ-َّٗانظر: النور السافر )ص (ْ) 
، األديب ، ا٤بصرم، ا٤بعركؼ با٣بفاجيىو شهاب الدين أٞبد بن ٧بمد بن عمر القاضي (ٓ) 

= 
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كتوجهت كجوه الطلب إٔب ، فكم حج ت كفود الفضبلء لكعبتو، فهو طراز الطراز
  .(ُ)قبلتو"

كبرع ُب ، أيًذفى لو باإلفتاء كالتدريس كعمره دكف العشرين"عنو:  (ِ)كقاؿ ابن العماد
ن التفسّب كا٢بديث كالكبلـ كالفقو أصوالن كفركعان كالفرائض كا٢بساب علـو كثّبة م

كازدحم ، كأخذ عنو ماال ٰبصى كثرة، كالنحو كالصرؼ كا٤بعاين كالبياف كا٤بنطق كالتصوؼ
 .(ّ)"كافتخركا باالنتساب إليو، الناس على األخذ عنو

ن ف كص، رع ُب ٝبيع العلـو خصوصان فقو الشافعي"بكقاؿ الشوكاين عنو: 
 .  (ْ)"التصانيف ا٢بسنة

صاحب التآليف العديدة الٍب عليها ، الفقيو ادث الصوُب"عنو:  (ٓ)كقاؿ الكتاين
 .(ٔ)"ا٤بدار عند الشافعية ُب ا٢بجاز كاليمن كغّبىا

                                                           

ق. انظر: َُٗٔا٢بنفي، من آثاره: خبايا الزكايا ُب الرجاؿ، رٰبانة األلٌبا كغّبىا، توُب سنة 
 (.َُٔ/ُ) ىدية العارفْب

 (.ّْٓص) انظر: رٰبانة األلٌبا (ُ) 
مشقي، ا٢بنبلي، أبو الفبلح، ا٤بعركؼ بابن ، الدىو عبد ا٢بي بن أٞبد بن ٧بمد، الصا٢بي (ِ) 

العماد العكرم، من آثاره: شذرات الذىب ُب أخبار من قد ذىب كغّبه، توُب سنة 
 (. َٖٓ/ُ) ق. انظر: ىدية العارفْبَُٖٗ

 (.ّْٓ-ُْٓ/َُ) انظر: شذرات الذىب (ّ) 
 (.َُٗ/ُ) انظر: البدر الطالع (ْ) 
، اإلدريسي، ا٤بعركؼ بعبد ا٢بي الكتاين، ن ٧بمد ا٢بسِبىو ٧بمد عبد ا٢بي بن عبد الكبّب ب (ٓ) 

ق. انظر: ُّّٖعآب با٢بديث كرجالو، من آثاره: فهرس الفهارس كاألثبات، توُب سنة 
 (.ُٕٖ/ٔ) األعبلـ للزركلي

 (.ّٕٕ/ُ) انظر: فهرس الفهارس (ٔ) 
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 الخامس: آثاره العلمية طلبالم

كالتحصيل ا٤ببكر األثر ُب أخذ العلم  -رٞبو ا-لقد كانت نشأة ابن حجر 
إضافة أنو أذف لو أكابر مشاٱبو باإلفتاء كالتدريس ، ّب ُب ظهور ا٤بصن فات الكثّبةالكب

عن  الفاكهي قاؿ تلميذه، فصن ف الكثّب ُب فنوف متعددة، كالت صنيف ُب سن مبكرة
كقد ذكر بعض الباحثْب ، (ُ)"ٟبسْب مؤلفان  ٫بو ُب خبلؿ ذلك تأليفلو ك "تأليفو: 

: قاؿ عنو العيدركس، (ِ)ا٤بكثرين ُب الت صنيف ٝبلة فهو من، أكثر من مائة مؤ لف
 :كمن ىذه ا٤بصنفات، (ّ)"مصنفاتو ُب العصر آية يعجز اإلتياف ٗبثلها ا٤بعاصركف"

 .(ْ)كسيأٌب الكبلـ عنو، كىو الكتاب ا٤بعِب بالتحقيق، اإلمداد بشرح اإلرشاد .ُ
من شرحو كىو شرح ٨بتصر ، كيسمى بالشرح الصغّب، فتح ا١بواد شرح اإلرشاد .ِ

 .(ٓ)كىو مطبوع، الكبّب ا٤بعركؼ باإلمداد
ٝبع فيو ا٤بذىب ٝبعان ٓب يسبق ، كٓب يكملو" :قاؿ الفاكهي، اإليعاب شرح العباب .ّ

مستوعبان ٤با ُب كتب ا٤بذىب مع بياف ، مع غاية من التحرير كالتدقيق كالتنقيح، إليو
 .(ٕ)٨بطوطكىو ، (ٔ)كا١بواب فيو عن ا٤بشكل ٩با تقر بو العيوف" الراجح

                                                           

 (.ٓ-ْ/ُ) مقدمة الفتاكل الفقهيةانظر: ( ُ) 
 (.ِْ-ِْص) انظر: آراء ابن حجر االعتقادية( ِ) 
 (.ُّٗص) النور السافرانظر: ( ّ) 
 .الفصل الثاين من قسم الدراسةانظر: ( ْ) 
لبناف، ضبطو كصححو: عبد اللطيف حسن، ُب ثبلثة -طبعة: دار الكتب العلمية، بّبكت( ٓ) 

 أجزاء.
 (.ْ/ُ) ة الفتاكل الفقهيةمقدمانظر: ( ٔ) 
، ِٕٖٕ/ُْٗ، ٕٔٔٓ/ْٕٓ): يوجد منو نسخة با٤بكتبة األزىرية بالقاىرة برقم (ٕ) 

= 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

69 

كاعتُب بو علماء ، كقد كضعت عليو ا٢بواشي العديدة، ٙبفة اتاج بشرح ا٤بنهاج .ْ
 .(ُ)كىو مطبوع، الشافعية كاختصره البعض

 .(ِ)كىو مطبوع، كىو شرح للمقدمة ا٢بضرمية، ج القوًن بشرح مسائل التعليما ا٤بنه .ٓ
فو ُب مصر قبل أل  ، كٓب يتمو بل كصل فيو إٔب صبلة ا٤بسافر، ٨بتصر الركض كشرحو .ٔ

ككثّب من ، كشرحو شرحان مستوعبان ٤با ُب شرح الركض كا١بواىر، مكةانتقالو إٔب 
 .(ّ)فلم يظهر لو خب، فأخذه بعض ا٢بساد كأعدمو، شركح ا٤بنهاج كاألنوار

 .(ْ)ُب الفقو مشرح ٨بتصر أيب ا٢بسن البكر  .ٕ
اإليضاح ُب مناسك ا٢بج كالعمرة لئلماـ  حاشية اإليضاح ُب ا٤بناسك على كتاب .ٖ

 .(ٓ)كىو مطبوع، النوكم
ٝبعها تلميذه الشيخ عبد ، الفتاكل الفقهية الكبل على مذىب اإلماـ الشافعي .ٗ

كقد أفردت ، كيشتمل على نفائس من الفتاكل اررة، القادر بن أٞبد الفاكهي
 .(ٔ)كىو مطبوع، بعض ىذه ا٤بسائل بكتب مستقلة

                                                           

ُِٖٓ/ِْْٖٗ.) 
ق، مطبوعة مع ُّٕٓطبعة: ا٤بكتبة التجارية الكبل لصاحبها مصطفى ٧بمد، عاـ النشر ( ُ) 

 حاشيٍب العبادم كالشركاين ُب عشرة أجزاء. 
 ق، ٦بلد كاحد.َُِْ/ُلبناف، ط -لعلمية، بّبكتطبعة: دار الكتب ا( ِ) 
  .(َُٗ/ُ) البدر الطالع، (ْ/ُ) مقدمة الفتاكل الفقهيةانظر: ( ّ) 
 (.ّْٓ/َُ) ( ينظر: شذرات الذىبْ) 
، ٦بلد كاحد، توزيع: ا٤بكتبة ّلبناف، ط-طبعة: دار ا٢بديث للطباعة كالنشر، بّبكت (ٓ) 

 السلفية.
 .ِة، عدد األجزاء: طبعة: ا٤بكتبة اإلسبلمي (ٔ) 
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 .(ُ)مطبوع مع فتح ا١بواد، تح ا١بواد بشرح اإلرشادحاشية على ف .َُ
 .(ِ)كىو مطبوع، ا٤بناىل العذبة ُب إصبلح ما كىىىي من الكعبة .ُُ
 .(ّ)كىو مطبوع، إٙباؼ أىل اإلسبلـ ٖبصوصيات الصياـ .ُِ
 .(ْ)كىو مطبوع، أشرؼ الوسائل إٔب فهم الشمائل .ُّ
 .(ٓ)كىو مطبوع، من قوؿ أك فعل أك نية أك تعليق مكفر اإلعبلـ بقواطع اإلسبلـ .ُْ
 .(ٔ)كىو ٨بطوط، من شعباف ُب ليلة النصف اإليضاح كالبياف ٗبا جاء .ُٓ
 .(ٕ)تطهّب ا١بناف كاللساف عن التفوه بثلب معاكية بن أيب سفياف رضي ا عنو .ُٔ
 .(ٖ)كىو مطبوع، ا١بوىر ا٤بنظم ُب زيارة القب الشريف النبوم ا٤بكـر .ُٕ
 .(ٗ)طبوعكىو م، كف الرعاع عن ٧برمات اللهو كالسماع .ُٖ
 .(َُ)كىو مطبوع، ا٣بّبات ا٢بساف ُب مناقب اإلماـ األعظم أيب حنيفة النعماف .ُٗ
 .(ُُ)كىو مطبوع، الدر ا٤بنضود ُب الصبلة كالسبلـ على صاحب ا٤بقاـ امود .َِ

                                                           

 .ِرقم بتقدـ ذكره  (ُ) 
 ق، ٦بلد كاحد.ُِْٔ/ِطبعة: دار البشائر اإلسبلمية، ٙبقيق: د.عبد الركؤؼ الكمإب، ط (ِ) 
ق، ٦بلد َُُْ/ُطبعة: مؤسسة الكتب الثقافية، مكتبة طيبة، اقق: مصطفى عطا، ط (ّ) 

 كاحد.
 ق، ٦بلد كاحد.ُُْٗ/ُقيق: أٞبد فريد، طلبناف، ٙب-طبعة: دار الكتب العلمية، بّبكت (ْ) 
 ق، ٦بلد كاحد.ُِْٖ/ُطبعة: دار التقول، سوريا، ٙبقيق: ٧بمد العواد، ط (ٓ) 
 (، كىي مصورة ُب موقع األلوكة.ُِٓتوجد نسخة ُب ا٤بكتبة الظاىرية ) (ٔ) 
 ق. ُُّْ/ُطبعة: دار الصحابة للثراث، طنطا، تعليق: أبو عبد الرٞبن ا٤بصرم، ط (ٕ) 
 ـ.َََِ/ُطبعة: مكتبة مدبوٕب، القاىرة، ٙبقيق: د.٧بمد عزب، ط (ٖ) 
 طبعة: مكتبة الفرقاف للطبع كالنشر، القاىرة، ٙبقيق: عادؿ عبد ا٤بنعم. (ٗ) 
 ق.ُِّْطبعة: مطبعة السعادة لصاحبها: ٧بمد إ٠باعيل، سنة الطبع:  (َُ) 
ق، ُِْٔ/ُك٧بمد عريش، ط طبعة: دار ا٤بنهاج، جدة، اعتُب بو: بوٝبعة عبد القادر (ُُ) 

 ٦بلد كاحد.
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 .(ُ)كىو مطبوع، الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر .ُِ
 .(ِ)كىو مطبوع، الصواعق ارقة ُب الرد على أىل البدع كالزندقة .ِِ
 .(ّ)كىو مطبوع، تاكل ا٢بديثيةالف .ِّ
 .(ْ)مطبوعكىو ، فتح اإللو بشرح ا٤بشكاة .ِْ
 .(ٓ)كىو مطبوع، فتح ا٤ببْب شرح األربعْب النوكيةال .ِٓ
 .(ٔ)كىو مطبوع، القوؿ ا٤بختصر ُب عبلمات ا٤بهدم ا٤بنتظر .ِٔ
 .(ٕ)كىو ٨بطوط، معجم شيوخ ابن حجر ا٥بيتمي .ِٕ
 .(ٖ)كىو مطبوع، ةا٤بنح ا٤بكية شرح ا٥بمزي   .ِٖ
 .(ٗ)كىو مطبوع، اـ النعمة الكبل على العآب ٗبولد سيد كلد آدـإٛب .ِٗ

                                                           

 ق، ٦بلدين.َُْٕ/ُطبعة: دار الفكر، ط (ُ) 
ق، ُُْٕ/ُطبعة: مؤسسة الرسالة، لبناف، ٙبقيق: عبد الرٞبن الَبكي ككامل ا٣براط، ط (ِ) 

 جزءين.
 طبعة: دار الفكر، جزء كاحد. (ّ) 
 أجزاء. َُـ، َُِٓ/ُطلبناف، ٙبقيق: أٞبد فريد، -طبعة: دار الكتب العلمية، بّبكت( ْ) 
جدة، ٙبقيق: اٞبد جاسم، قصي ا٢ببلؽ، أبو ٞبزة أنور،  -طبعة: دار ا٤بنهاج (ٓ) 

 ق.ُِْٖ/ُط
 ـ، ٦بلد كاحد.ُٕٖٗالقاىرة، ٙبقيق: مصطفى عاشور، ط -طبعة: مكتبة القرآف (ٔ) 
: ( يوجد منو نسخة ٗبركز ا٤بلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية بالرياض، برقمٕ) 

( كىي مصورة ُب موقع َّٕٖٗ( )ُُّٗ) (، كنسخة ا٤بكتبة األزىريةؼ –ُُْْ)
 األلوكة.

 ق.ُِْٔ/ِجدة، ٙبقيق: أٞبد جاسم، بوٝبعة مكرم ط-طبعة: دار ا٤بنهاج (ٖ) 
ـ، جزء ََُِ/ُبّبكت/لبناف، ٙبقيق: عبد العزيز الغزكٕب، ط-طبعة: دار الكتب العلمية (ٗ) 

 كاحد.
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 .(ُ)كىو مطبوع، مبلغ األرب ُب فضائل العرب .َّ
 .(ِ)مطبوعكىو ، اإلفصاح عن أحاديث النكاح .ُّ
 .(ّ)إٙباؼ ذكم ا٤بركءة كاألناقة ٗبا جاء ُب الصدقة كالضيافة .ِّ

                                                           

لبناف، ٙبقيق: يسرم عبد الغِب -بعة األكٔب، كطبعة: دار الكتب العلميةطبعة: أـ القرل، الط (ُ) 
 ق.َُُْ/ُط

 ق، جزء كاحد.َُْٔ/ُعماف/األردف، ٙبقيق: ٧بمد شكور، ط-طبعة: دار عمار (ِ) 
 طبعة: مكتبة القرآف للطبع كالنشر كالتوزيع، ٙبقيق: ٦بدم السيد، ٦بلد كاحد. (ّ) 
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 قهيالسادس: عقيدتو ومذىبو الف طلبالم

 عقيدتو. 

 األشعريةاألشاعرة الذين ٯبمعوف بْب  متأخرممن  -رٞبو ا-ابن حجر  يعد
للكتاب عدة ٨بالفات الصوفية األشاعرة ك  منهجانتحالو  من قد نتجك ، (ُ)كالتصوؼ

 :خالفات ما يليكمن ىذه ا٤ب، كالسنة كما عليو سلف األمة

فقاؿ ُب صدد كبلمو ُب ، قوؿ ابن حجر بالتأكيل كالتفويض ُب الصفاتأواًل: 
كىو أف تعيْب التأكيل بأف قرب من الظاىر كشهدت لو قواعد اللغة "إثبات الصفات: 

 .(ِ)"العربية بالقبوؿ كاف أكٔب كإال فالتفويض أكٔب

كال فرؽ بْب ذكر التوسل ، سلمصلى ا عليو ك قولو ٔبواز التوسل بالنيب  ثانياً:
ككذا ، أك بغّبه من األنبياء صلى ا عليو كسلم كاالستغاثة كالتشفع كالتوجو بو

 .(ّ)األكلياء

خصوصان شيخ اإلسبلـ ، تشنيعو على علماء أىل السنة ا٤بخالفْب لو ُب آرائو :لثاً ثا
مية اعَباض على "البن تي:فقد سئل ابن حجر ٗبا لفظو، ابن تيمية كتلميذه ابن القيم

"ابن تيمية عبد خذلو ا كأضلو كأعماه كأصمو : فأجاب بقولو "متأخرم الصوفية؟
، بل يرمى ُب كل كعر كحزف، "كا٢باصل أف ال يقاـ لكبلمو كزف إٔب أف قاؿ:" ..كأذلو

                                                           

آخر معجم شيوخو فقاؿ: "قاؿ ذلك ككتبو فقّب عفو ربو نص على ذلك ابن حجر نفسو ُب ( ُ) 
/ب[. َٖككرمو.. أٞبد ابن ٧بمد.. الصوُب ا١بنيدم األشعرم". انظر: معجم شيوخو ]ؿ

 .(ْٓص) كانظر: آراء ابن حجر االعتقادية
 (.ِٓ/ُ) انظر: الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر( ِ) 
 (.ََٓص) انظر: حاشية اإليضاح( ّ) 
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كأجارنا من مثل ، عاملو ا بعدلو، جاىل غاؿ، كيعتقد فيو أنو مبتدع ضاؿ كمضل
 .(ُ)"فعلوطريقتو كعقيدتو ك 

من كاف على خبلؼ ما عليو أىل  :ا٤براد بأصحاب البدعابن حجر: " : قوؿرابعاً 
كأيب منصور ا٤باتريدم ، أتباع الشيخ أيب ا٢بسن األشعرم: كا٤براد ُّم، السنة كا١بماعة

 .(ِ)"إمامي أىل السنة

٤با ُب الوحيْب الشريفْب الكتاب  -غفر ا لو-كُّذا يتبْب ٨بالفة ابن حجر 
كقد رد على ٨بالفاتو كثّب من ا٤بصٌنفات كالبحوث ، ك٤با عليو سلف األمة، السنةك 

 . (ّ)كالرسائل العلمية

 مذىبو الفقهي. 

كمن  من كبار فقهاء الشافعية ا٤بتأخرين -رٞبو ا-شهاب الدين ابن حجر  يعد
يدؿ ك ، (ْ)كيعمل بَبجيحهم ُب الفتول،  ٙبقيقو٧بققي ا٤بذىب الذين يرجع إليهم ُب

كتعددت أكجو ، حفاكة الشافعية بعده بكتبو؛ حيث أكلوا ُّا عناية فائقةعلى ذلك 
كما أف مصنفاتو ٧بصورة ُب مذىب ،  كىذا دليل على مذىبو الشافعي، خدمتها
 .(ٓ)كقد نص على مذىبو كثّب ٩بن ترجم لسّبتو، الشافعي

                                                           

 .(ْٖ-ّٖص ) كم ا٢بديثيةالفتاانظر: ( ُ) 
 .(ََِص ) الفتاكم ا٢بديثيةانظر: ( ِ) 
 آراء ابن حجر ا٥بيتمي االعتقادية/٧بمد الشايع. مثل رسالة( ّ) 
 .(ُِْا٤بدخل إٔب مذىب اإلماـ الشافعي )صانظر:  (ْ) 
 اكب السائرةو الك(، ُّٗص) (، النور السافرِ/ُ) انظر: مقدمة الفاكهي على الفتاكل (ٓ) 

 .(َُٗ/ُ) البدر الطالع، (ِْٓ/َُ) (، شذرات الذىبَُِ/ّ)
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 .تحقيق اسم الكتاب و توثيق نسبتو إلى مؤلفو: المطلب األوؿ

 : اسم الكتاب

ٓب ينص ا٤بصنف ُب مقدمة الكتاب على اسم معْب كإ٭با ذكر ىذا االسم بعض 
 نف إٔب ىذا االسمكقد أ٤بح ا٤بص، (ُ)أك ذكر مصنفاتو من أىل الَباجم، من ترجم لو

"ا٢بمد  الذم اختص من ١بأ إليو ٗبزايا : ُب ا٤بقدمة ُب قولو (اإلمداد بشرح اإلرشاد)
كما جاء ىذا االسم مسطران على ،  كحقق ٤بن خضع بْب يديو غاية إرشاده" ، إمداده

صفحة العنواف ُب ثبلث من النسخ ا٤بعتمدة ُب ىذا التحقيق كىي نسخة ا٤بكتبة 
  .كنسخة دار الكتب ا٤بصرية، كنسخة مكتبة األحقاؼ، امودية

يل عليو باسم كما ُب كتابو ا٤بنهاج   (شرح اإلرشاد) أم ا مصنفو ابن حجر فإن و ٰبي
  (ِ)القوًن كغّبه.

 : توثيق نسبتو إٔب ا٤بؤلف

ككتب الَباجم من ، من كتب فقهاء الشافعية –فيما اطلعت عليو  –ٓب أجد 
بل نص  ، اإلرشاد لغّب شهاب الدين ابن حجر ا٥بيتمينسب كتاب اإلمداد بشرح 

ا٤بؤلفوف ُب من يعتمد قولو ككتبو ُب ا٤بذىب على كتاب ابن حجر ىذا كأنو ضمن 
 .الكتب ا٤بعتمدة ُب ترجيح األقواؿ عند ا٤بتأخرين من فقهاء الشافعية

 : ك٩با يؤكد ذلك

اجم من ذلك ُب أن و جاء ذكر الكتاب منسوبان إٔب ابن حجر ُب كتب الَب  -ُ
 (. ُْٔ/  ُ) كىدية العارفْب(، ِّْ/  ُ) كاألعبلـ(، ِِٔ/  ُ) النور السافر

                                                           

 (.ِِٔ/ٕ(، األعبلـ )َُٗ/ُ(، البدر الطالع )ِِٔالنور السافر ص )انظر:  (ُ) 
 (.ْٔ/ُانظر: ا٤بنهاج القوًن ) (ِ) 
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ما ذكره تبلمذتو كالفاكهي كالسيفي كابن قاسم العبادم أن و شرح اإلرشاد ُب  -ِ
 .شرحْب كبّب كصغّب

ما نص  عليو عدد من فقهاء الشافعية أف  ىذا الش رح ضمن الكتب ا٤بعتمدة  -ّ
 فإف(: )ق َُِّت ) قاؿ الدمياطي .ا٤بذىب كيأٌب ُب ا٤برتبة الثالثة من بينهاُب 

 ٍب، اإلمداد ٍب ا١بواد فتح ٍب، التحفة أكال فا٤بقدـ بعضها مع حجر ابن كتب اختلفت
 (ُ).(بافضل شرح عليهما يقدـ لكن، سواء العباب كشرح الفتاكم

 (ِ).بة إٔب ىذا الكتابذكر بعض اآلراء كاالختيارات الفقهية للمؤلف منسو  -ْ

 (ّ).فهارس ا٤بكتبات الٍب يوجد ُّا نسخ من ا٤بخطوط -ٓ

                                                           

 (.ِٕ/ُانظر: إعانة الطالبْب ) (ُ) 
ىا، كحاشية ( كغّب ُْٓ، َُْ، َْٗ، ّْٗ/ُانظر: حاشية الشربيِب على شرح البهجة ) (ِ) 

( كغّبىا، كحاشية ا١بمل على شرح ا٤بنهج ْٖٗ، ُِْ، ِّٓ/ُالرشيدم على النهاية )
( كغّبىا، ُّٔ/ِ، ُٓٗ/ُ( كغّبىا، كحاشية البجّبمي على ا٣بطيب )ّٕٓ، ٖٕ/ُ)

 ( كغّبىا.ُُٔ، ٓٗ، َٖ، ٕٕ/ُكحاشية الشركاين على التحفة )
ة األحقاؼ ٕبضرموت، فهرس دار الكتب انظر: فهرس مكتبة ا٤بسجد النبوم، فهرس مكتب (ّ) 

 (.ْٗٗ/ُا٤بصرية )
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 .وصف النسخ الخطية مع إرفاؽ نماذج منها: المطلب الثاني

 : اعتمدت ُب ٙبقيق ىذا ا٤بخطوط على نسختْب كٮبا كالتإب         

ورمزت إليها في التحقيق  .نسخة دار الكتب المصرية النسخة األولى:
 (.أ) رؼبالح

 مصدر ا٤بخطوط: دار الكتب ا٤بصرية بالقاىرة.

 .[ فقو شافعيُْْٕرقمو:] 

 .َٔٗعدد أكراقو: 

 .سطران  ِٗعدد األسطر: 

 .كلمة  ُْ: متوسط عدد الكلمات ُب السطر

 ىػ.ُُِٖتاريخ النسخ: 

 اسم الناسخ: ٧بمد بن حسن بن سليماف.

 : يقع الكتاب ُب ٦بلدين

 .رقة( ك ُّٓينتهي بنهاية كتاب ا٢بج كعدد أكراقو ): يبدأ من أكؿ الكتاب ك األوؿ

 : يبدأ من أكؿ كتاب البيوع كينتهي بنهاية فصل ُب اللقيط كعدد أكراقوالثاني
 ( كرقة.ّٕٓ)

 كلكن ُّا طمس ُب اللوحات العشر األكٔب.، كىي ٖبط كاضح

كقد  لوحان من نسخة دار الكتب ا٤بصرية َُٗ: عدد لوحات القسم ا٤براد ٙبقيقو
َبت ىذه النسخة اصبل الهنا اكمل النسخ كاقلها سقطا اضافة أب كضوح خطها اخ

 .كسبلمتها من الطمس
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 ورمزت إليها في التحقيق بالحرؼ .نسخة المكتبة الظاىرية: الثانيةالنسخة 
 (.ب)

كىي مصورة عن ، مصدر ا٤بخطوط: مركز ٝبعة ا٤باجد باإلمارات العربية ا٤بتحدة
 ا٤بكتبة الظاىرية بدمشق.

 ٕٕٕعدد اللوحات: 

 .سطران  ّّعدد األسطر: 

 .كلمة  ُْ: متوسط عدد الكلمات ُب السطر

 .ٓب يذكر: تاريخ النسخ

 : كيوجد منها جزءاف

( ِّٓيبدأ من أكؿ الكتاب كينتهي بنهاية كتاب ا٢بج كعدد أكراقو ): األوؿ
 .لوحان 

( ِْٓراقو )يبدأ من كتاب ا١بنايات كينتهي بباب أمهات األكالد كعدد أك : الرابع
 لوحان 

 .لوحان من نسخة الظاىرية ٕٔ: مقابلتو باالصل عدد لوحات القسم ا٤براد
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 .منهج المؤلف في الكتاب: ثالثالمطلب ال

الكتاب يعدُّ من الشركح ا٤بطولة حيث بلغ ٦بموع عدد أكراقو أكثر من ألفْب 
مطبوع ُب كقد اختصره مؤلفو ُب كتاب آخر أ٠باه فتح ا١بواد كىو ، كمائتْب كرقة

 .٦بلدين

ٍب ، كقد ابتدأ ا٤بصنف كتابو ٗبقدمة أباف فيها عن مكانة مًب اإلرشاد البن ا٤بقرئ
كالكتب ، ٍب ذكر الباعث على تأليفو ٥بذا الشرح، أىم من تصدل لشرحو من الفقهاء

 .ٍب بْب  بعض ا٤بصطلحات الٍب استعملها، الٍب اعتمد عليها ُب شرحو

 شرح مبسوط ٤بقدمة اإلرشاد أطاؿ فيها جدان كاستطرد بعد ا٤بقدمة بدأ ا٤بؤلف ُب
ُب إيضاح بعض ا٤بصطلحات كا٢بمد  الٍب استوعب الكبلـ عليها نصف الشرح 

  .تقريبان 

 : انتقل بعدىا لشرح نص ا٤بًب الفقهي لئلرشاد كطريقتو ُب الشرح كالتإب

 .بياف معُب كلٍّ كلمة لغة كشرعان  -ُ

أك ا٢بكم ، أك الشرعي، اف ٍبى  اعَباض على ا٤بعُب اللغومإيراد االعَباضات إف ك -ِ
 .كا١بواب عن ذلك كلو، الفقهي

 كيذكر تعليبلت الفقهاء.، ٍب يذكر الدليل على ا٢بكم من الكتاب كالسنة كاإلٝباع -ّ

كعبارة أصلو كتاب ا٢باكم الصغّب كيرٌجح ما ، كقد يوازف أحيانان بْب عبارة اإلرشاد -ْ
 .أك أمشل، حسنأك أ، يراه أصح

قد يطيل ا٤بصنف أحيانان ُب بعض ا٤بسائل كيفصل فيها كيستطرد جدان ُب مسائل  -ٓ
 .فرعية تتعلق ٗبسائل الباب

يكثر ا٤بصنف من ا١بمل االعَباضية الطويلة أحيانان الٍب قد يينسى معها القارئ  -ٔ
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 .أصل ا٤بسألة ا٤بقصودة بالشرح

 .وابط الفقهيةيكثر ا٤بصنف من إيراد القواعد كالض -ٕ

كقد يذكر أحيانان ا٣ببلؼ  يتعرض للخبلؼ الفقهي ُب ا٤بسألة داخل ا٤بذىب -ٖ
 .العإب

كلكنو قد ٱبالفو ُب بعض  -رٞبو ا  –عادة ا٤بصنف موافقة اإلماـ النوكم  -ٗ
 .ا٤بسائل

   .امتاز أسلوب ا٤بصنف باإلسهاب كاإلطناب ُب الشرح -َُ
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 .العلمية ومكانتو بين شروح اإلرشادأىمية الكتاب : رابعالمطلب ال

حظي كتاب اإلمداد ٗبنزلة رفيعة ك مكانة ذات أٮبية بْب الكتب ا٤بعتمدة ُب 
ا٤بذىب الشافعي السيما عند ا٤بتأخرين من فقهاء الشافعية فهو يأٌب ُب ا٤برتبة الثالثة 

 كتب كيكثر العزك إليو كالنقل عنو ُب، ككتاب فتح ا١بواد، بعد كتاب ٙبفة اتاج
كأٮبية ، الفقهاء كٲبكن إرجاع تلك األٮبية إٔب مكانة ا٤بؤلف بْب فقهاء ا٤بذىب الشافعي

 .مًب اإلرشاد ُب ا٤بذىب الٍب سبق ا٢بديث عنهما

فكتاب اإلمداد من الكتب ا٤بعتمدة ُب ا٤بذىب الشافعي ذكر ذلك غّب كاحد ٩بن  
 (ُ)كتب عن الفقو الشافعي.

 : مكانتو بْب شركح اإلرشاد

تاب اإلرشاد البن ا٤بقرئ تناكلو كثّب من العلماء بالشرح كلكن ىذه الشركح ٓب ك
تلقى من العناية ٙبقيقان كطباعةن ما ييبْب عن منهج كطريقة مؤلفيها ُب الشرح بيد اين ٓب 

كىو  (إخبلص الناكم) اقف على شرح مطبوع سول شرح  مؤلفو ابن ا٤بقرئ ا٤بوسـو بػػػػػ
كلو شرح اخر مطبوع ُب  .قرب إٔب ا٢بواشي منو إٔب الشركحشرح ٨بتصر ُب ٦بلدين أ

 .ثبلث ٦بلدات للشارح ابن حجر ا٥بيتمي كقد ك٠بو )بفتح ا١بواد بشرح االرشاد(

كشرح ، أم ا أميز ىذه الشركح فهو اإلسعاد للكماؿ بن أيب شريف ا٤بقدسي
: قوؿالشمس ا١بوجرم ذكر ذلك ابن حجر ا٥بيتمي ُب مقدمتو ٥بذا الشرح حيث ي

كالتدقيق كالتنقّب اإلماماف ، ككاف أجلُّ من تصدل لشرحو مع التحقيق كالتحرير)
، فأتى كلٌّ من بنات أفكاره، كالشمس ا١بوجرم، الكماؿ بن أيب شريف ا٤بقدسي

كأخجل من تصدل لشرح ىذا ، كمستغربات إيراده كإصداره ٩با أنبأ عن رفعة ٧بٌلو
                                                           

 (.  ّٔ(، الفوائد ا٤بدنية للكردم ) ٗٓانظر: الفوائد ا٤بكية للسقاؼ ) (ُ) 
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 (.الكتاب بعدٮبا كإف كاف من أىلو

 :تيس ر ٕب االطبلع عليها ٗبا يلييز كتاب اإلمداد عن سائر شركح اإلرشاد الٍب يتم

كثرة االستدالؿ باآليات كاألحاديث كاآلثار كإٝباعات الفقهاء حيث ال تكاد ٘بد   -ُ
 .مسألة إال كيدلل عليها ٗبا يتيسر لو من األدلة ا٤بذكورة

  .اء ُب ا٤بسائل ا٣ببلفيةٙبرير ا٤بسائل الفقهية كالَبجيح بْب أقواؿ العلم -ِ

تعقب من سبقو من شراح اإلرشاد كالركضة كا٢باكم الصغّب كغّبىا كاالستدراؾ  -ّ
 عليهم 
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 .مصطلحاتوالكتاب و  موارد: خامسالمطلب ال

 : موارد الكتاب

ُب مقدمة كتابو بعض الكتب الٍب اعتمد عليها ُب  –رٞبو ا  –ذكر ا٤بصنف 
شرح الكماؿ : يعِب –جهدم ُب تنقيح ىذين الش رحْب كأفرغت حينئذو : )شرحو فقاؿ

كضممتي إليهما من مؤلفات شيخنا شيخ   -ابن أيب شريف كالشمس ا١بوجرم 
 .(كغّبىا -رٞبو ا–اإلسبلـ زكريا 

 فمن أىم الكتب الٍب استقى منها شرحو ما يلي:

 اإلسعاد بشرح اإلرشاد للكماؿ بن أيب شريف ا٤بقدسي. -ُ

 د للشمس ا١بوجرم.شرح اإلرشا -ِ

، أسُب ا٤بطالب شرح ركض الطالب: كتب شيخ اإلسبلـ زكريا األنصارم كخاصة  -ّ
 .كالغرر البهية شرح البهجة الوردية

، كمنهاج الطالبْب، كركضة الطالبْب، اَّموع شرح ا٤بهذب: كتب اإلماـ الن وكم  -ْ
 .كغّبىا، كشرح صحيح مسلم، كالتنقيح، كالتحقيق

 كارر كغّبىا ، كالشرح الصغّب، فتح العزيز شرح الوجيز: الرافعيكتب اإلماـ   -ٓ

 .كإحياء علـو الدين، كالبسيط، كالوسيط، الوجيز: كتب الغزإب  -ٔ

 .ا٣بادـ على الركضة كالعزيز لبدر الدين الزركشي -ٕ

 .ا٤بهمات على الركضة كالرافعي ١بماؿ الدين اإلسنوم -ٖ

 .ب الدين األذرعيقوت اتاج شرح ا٤بنهاج لشها -ٗ

 .كفاية النبيو شرح التنبيو البن الرفعة  -َُ
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 .التعليقة للقاضي حسْب -ُُ

 .شرح القونوم على ا٢باكم الصغّب -ُِ

 .ا٢باكم للماكردم -ُّ

 .ٕبر ا٤بذىب للركياين -ُْ

 .التبياف ٤با ٰبل كٰبـر من ا٢بيواف البن العماد األقفهسي -ُٓ

 .الشامل البن الصباغ -ُٔ

 .ة اإلبانة للمتوٕبتتم -ُٕ

 .األنوار لؤلردبيلي -ُٖ

 .التهذيب للبغوم -ُٗ

 .هناية ا٤بطلب إلماـ ا٢برمْب ا١بويِب -َِ

 .كمعيد النعم، شرح ا٤بنهاج: كتب السبكي  -ُِ

كإال فإف   –رٞبو ا  –ىذه ىي أىم الكتب الٍب اعتمد عليها ابن حجر ا٥بيتمي 
دان  ُب فنوف متنوعة ُب التفسّب كا٢بديث كاللغة ا٤بصادر الٍب ذكرىا أثناء شرحو كثّبة ج

كما ، كىذا إف دؿ  إ٭با يدؿُّ على سعة اطبلعو كإحاطتو بأقواؿ ا٤بتقدمْب، كالفقو كغّبىا
  .ُب بطوف الكتب الٍب صنفت ُب ا٤بذىب

 : مصطلحاتو

 الرافعي كالنوكم.: الشيخاف -ُ

 .ا١بوجرم كابن أيب شريف ا٤بقدسي مشس الدين: الشارحاف -ِ

 .زكريا األنصارم: شيخنا -ّ
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 .شرؼ الدين بن ا٤بقرئ: ا٤بصنف -ْ

 .ا٢باكم الصغّب للقزكيِب: األصل -ٓ

 .عبد الغفار القزكيِب: صاحب األصل -ٔ

 .إماـ ا٢برمْب ا١بويِب: اإلماـ -ٕ

 .حسْب ا٤بركزم: القاضي -ٖ

 إلمداد للجوجرم.اإلسعاد شرح اإلرشاد كشرح ا: الشرحاف -ٗ
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 باب في الشفعة

أك ، ٗبعُب الضم، لغة من الشفع يكى، إسكاف الفاء كحكي ضمهاب )الشفعة( 
أك من الشفاعة أقواؿ متقاربة أشهرىا األكؿ فهي ضم نصيب إٔب ، أك التقوية، الزيادة
 .(ُ)نصيب

 ،حق ٛبليك قهرم يثبت للشريك القدًن على ا٢بادث فيما ملك بعوض :(ِ)اوشرع
ل بكأصلها ق (4) من أخذ ماؿ الغّب قهرابياف أهنا كا٤بستثُب (3)ككجو إيرادىا عقب الغصب

من قولو  ما صح (ٓ)اإلٝباع
 كل ُب قضى النيب صلى ا عليو كسلم بالشفعة» (ٔ)

 .(ٕ)«شفعة فبل، الطرؽ كصرفت، ا٢بدكد كقعت فإذا، يقسم ٓب ماؿ

/أ[  ِْٕ] ا عليو كسلم بالشفعة ُب كلقضى رسوؿ ا صلى »كصح أيضا: 

                                                           

 (ِّٖ/ُِ(، تاج العركس )ُّٖ/ٖ( كلساف العرب مادة )شفع( )ِٖٕ/ُ( هتذيب اللغة )ُ) 
 (.ِّٖ/ِ(، مغِب اتاج )ِّٔ/ُُ) فتح العزيز( ِ) 
(، كاصطبلحا: اختلفت ُْٗ/ُ: أخذ الشي ظلما. انظر: الصحاح للجوىرم )ب لغة( الغصّ) 

كقيل:  فقيل: االستيبلء على ماؿ الغّب على جهة التعدم. عبارات األئمة ُب ضبطو شرعان.
، كفاية (ُٗٔ/ٕاالستيبلء على ماؿ الغّب بغّب حق.، كاختاره االماـ، انظر: هناية ا٤بطلب )

 (َْٗ/َُالنبيو )
 (.ُْٗ/ٓ(، هناية اتاج )ِّٖ/ِ(  انظر: مغِب اتاج )ْ) 
 (. ٔٓ(  انظر: اإلٝباع، البن ا٤بنذر )ص: ػٓ) 
 )ب(." من زيادة "من قولو (  ٔ) 
كتاب البيوع باب بيع الشريك من شريكو   ،( أخرجو البخارم من حديث جابر رضي ا عنوٕ) 

كباب: الشفعة فيما ٓب يقسم، فإذا كقعت ا٢بدكد فبل شفعة  ، (ُِِّبرقم )( ٕٗ/ّ)
 .(ِِٕٓ)برقم  (ٕٖ/ّ)
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، أخذ شاء فإف، شريكو يؤذف حٌب يبيع أف لو ٰبل ال، حائط أك ربعة، تقسم ٓب شركة
، مةكا٤بعُب فيو دفع ضرر مؤنة القس (ُ)«بو أحق فهو يؤذنو كٓب باع فإذا، ترؾ شاء كإف

   (ّ()ِ)فليست تعبدية خبلفا البن السمعاين، كاستحداث ا٤برافق ُب ا٢بصة الصائرة إليو
 (ٕ)كما أفهمو ا٣بب، (ٔ)كالربعة تأنيث الربع كىو ا٤بنزؿ كا٢بائط كالبستاف ،(ٓ()ْ)كاإلماـ

                                                           

 .(َُٖٔبرقم )( ُِِٗ/ّ( أخرجو مسلم من حديث جابر رضي ا عنو ُب باب الشفعة )ُ) 
التميمي ا٤بركزم ا٢بنفي ٍب  (  منصور بن عبد ا١ببار بن أٞبد اإلماـ أبو ا٤بظفر السمعاينِ) 

الشافعي تفقو على كالده حٌب برع ُب مذىب أيب حنيفة كصار من فحوؿ النظر كمكث  
كذلك ثبلثْب سنة ٍب صار إٔب ا٤بذىب الشافعي كقد اجتمع بالشيخ أيب إسحاؽ الشّبازم 

ى قريبا من تسعْب ٦بلسا مات ُب ربيع األكؿ ببغداد كصنف ُب الفقو كالتفسّب كا٢بديث كأمل
(، طبقات ّْٔ-ّّٓ/ٓسنة تسع كٜبانْب كأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبل )

 (.ُِّ/ُالشافعية لئلسنوم )
 (.ُٗٔ/ْ) –رٞبهما ا  –(  االصطبلـ ُب ا٣ببلؼ بْب اإلمامْب الشافعي كأيب حنيفة ّ) 
بن ٧بمد العبلمة اماـ ا٢برمْب ضياء  ف بن عبدا بن يوسف(  عبد ا٤بلك بن عبدا بن يوسْ) 

الدين أبو ا٤بعإب بن الشيخ ايب ٧بمد ا١بويِب رئيس الشافعية بنيسابور مولده ُب ٧بـر سنة 
كتوُب ابوه كلو عشركف سنة فاقعده ( تفقو على يد كالده كأتى على ٝبيع مصنفاتو ُْٗ)

( من تصانيفو هناية ا٤بطلب ككتاب ْٖٕللتدريس فكاف يدرس قرابة الثبلثْب سنة توُب سنة )
 (.ُٓٔ/ٓاألساليب ُب ا٣ببلؼ كالبىاف كغّبىا. انظر: طبقات الشافعية الكبل )

 ( َّٔ/ٕ(  هناية ا٤بطلب )ٓ) 
 (َِّ( ك٨بتار الصحاح )ِْٔ/ُ(  انظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث )ٔ) 
: ما ينقل كٰبدث بو قوال أك كتابة كقوؿ ٰبتمل الصدؽ كالكذب لذاتو. انظر: ( ا٣بب لغةٕ) 

(، كاصطبلحا: عند علماء ىذا الفن مرادؼ للحديث، كقيل: ُِٓ/ُا٤بعجم الوسيط )
ب: ما جاء عن غّبه، كمن ٜبة قيل ٤بن ا٢بديث: ما جاء عن النيب صلى ا عليو كسلم، كا٣ب

، ك٤بن يشتغل بالسنة النبوية: "ادث". انظر: ُيشتغل بالتواريخ كما شاكلها: "اإلخبارم"
 (ِٗ/ُ(، تدريب الراكم )ّٓنزىة النظر )ص: 
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من كجوب استئذاف الشريك قبل البيع كمن أنو إذا استأذنو فأذف لو ال شفعة ٓب يصر 
من عندىم  (ِ)٤با قاـ عندىمكال أكثرىم ُب األكؿ  ،ُب الثاين من أصحابنا (ُ)إليو أحد

كا٤بعُب أف  كبأف عدـ ا٢بل ا٤براد بو خبلؼ األكٔب ،كا١بواب بأهنم ٛبسكوا ببقية األخبار
كانتفاء ا٢بل  (ْ)على ا٤بطلقمقدـ  (ّ)إذ ا٤بقيدذلك ال ٰبل حبل مستوم الطرفْب فيو نظر 

إٔب حرمة  (ٔ()ٓ)كمن ٍب ذىب الفارقي، إال بدليل، ظاىر ُب ا٢برمة فبل ٰبمل على غّبىا
يقتضيو إف علم بالنهي قاؿ: لكن ىذا التحرًن ال  (ٖ)(ٕ)ككبلـ األـ ذافئالبيع قبل اإلست

                                                           

 .(  ُب )ب( ٕبذؼ كلمة احدُ) 
 كُب األصل "٢باقا".)ب(  عبارة "٤با قاـ عندىم" من( ِ) 
صوؿ األحكاـ أ دالة على كصف مدلولو ا٤بطلق بصفة زائده. انظر: اإلحكاـ ُبلفاظ ال( األّ) 

 .(ْ/ّمدم )لآل
( ّ/ّ( اللفظ الداؿ على مدلوؿ شائع ُب جنسو انظر: اإلحكاـ ُب اصوؿ األحكاـ لبلمدم )ْ) 

 .(ِِْٕ/ٔ(، التحبّب )َْٓ/ّالواضح )
فقيو قاض زاىد حافظ حفظ ا٤بهذب كالشامل من  (  أبو علي ا٢بسن بن ابراىيم الفارقيٓ) 

ىػ انظر: ِٖٓشيوخو ٧بمد الكازركين كابو إسحاؽ الشّبازم كمن مؤلفاتو الفوائد توُب سنة 
(، طبقات الشافعية َٖٔ/ُٗ(، سّب اعبلـ النببلء )َِٖ/ِهتذيب اال٠باء كاللغات )

  .(ٕٓ/ٕلكبل )ا
 .(ُِٖ/ٓطالب )(  أسُب ا٤بٔ) 
(  كتاب من كتب الشافعي رٞبو ا كقع ا٣ببلؼ بْب الشافعية ُب كونو من الكتب القدٲبة أك ٕ) 

ا١بديدة، قاؿ ابن الرفعة: كقد ذكر اإلماـ ُب كتاب ا٣بلع: أف"األـ" من الكتب القدٲبة، كٓب 
لظفر بو لغّبه من عدـ ا -رٞبو ا -أظفر بذلك لغّبه، كتعقبو اإلسنوم فقاؿ: كما قالو

فقاؿ: كأما ))األـ(( ك ))اإلمبلء((  غريب، فقد صرح ا٣بوارزمي بذلك ُب كتابو ))الكاُب((
: لكن ا٤بعركؼ خبلؼ ما قااله، -أم اإلسنوم  -إٔب أف قاؿ  ..فصنفهما الشافعي ٗبكة.

حٌب قاؿ صاحب )االستقصاء(: إف ا٤بزين ركل أنو صنفهما ٗبصر. انظر: كفاية النبيو 
 (ُٕ/َِ(، ا٥بداية )ُٔٗ/ُ)

 (. َّٓ/ٕ( األـ )ٖ) 
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ضل إال أف يكوف ا٤بشَبم كإال النتفى األخذ بالشفعة كالعفو عنها أف، ٲبنع صحة العقد
كالكبلـ إما ُب ثبوهتا أك كيفية األخذ ُّا أك مسقطها كاألكؿ لو ثبلثة  (ُ)نادما أك مغبونا

 :الصيغة إ٭با ىي شرط للملك كما يأٌبك  (ِ)أركاف

فيها للدكاـ   (ّ)أم مع توابعها ا٤بثبتة (في أرض بتابع) ا٤بأخوذ فبل يثبت إال:األوؿ
على أنو  :(ٓ)قاؿ ،غِب عنو بوصفو بالتبعية فإهنا يومئ إليوكاست (ْ)كما صرح بو أصلو

كما يأٌب كذلك كالبناء كتوابعو   (ٔ)مع أيسٍّو فإنو ثابت كالشفعة فيو ءناء بشرابمنقوض 
 (ٕ)رم الطاحونةجى كا٤بسامّب كا٤بفاتيح كحى  الداخلة ُب مطلق البيع كاألبواب كالرفوؼ

٤بن اعَبضو ٗبا يقتضي أنو  (َُ)خبلفا (ٗ()ٖ)السبكيإليو م الرطبة كما أشار ككاألشجار أ

                                                           

 (ُّٕٓالبيع أم خدعو. انظر: القاموس ايط )ص:  (  غبنو ُبُ) 
(، كاصطبلحا: ىو الداخل َُُِ: ا١بانب األقول، أنظرالقاموس ايط )ص: (  الركن لغةِ) 

قق ٤باىيتو، كقيل: ىو: ما يتم بو الشيء، كىو داخل فيو، أظر ا٤بهذب ُب حقيقة الشيء ا
 (ُّٔٗ/ُٓب علم أصوؿ الفقو ا٤بقارف )

 (ْٗٗ/ِ( ٙبفة اتاج )ّْٖ/ٓ( فتح العزيز )ْْٓ/ّ(  ا٤بهذب )ّ) 
 (ّٗٓ(  ا٢باكم الصغّب )ص: ْ) 
 -مصنف اإلرشاد –( أم إ٠باعيل بن أيب بكر ا٤بعركؼ بابن ا٤بقرئ ٓ) 
 (.ُِٓ/ِ(  إخبلص الناكم )ٔ) 
ا٤بصباح  َّْ، كىي آلة يطحن فيها ا٢بب انظر: ٨بتار الصحاح صىي: الرحى (  الطاحونةٕ) 

 (.َّٕ/ِا٤بنّب )
، ا٣بزرجي ا٤بشهور بتقي الدين (  أبو ا٢بسن علي بن عبد الكاُب بن علي بن ٛباـ السبكيٖ) 

( من مؤلفاتو )االبتهاج ُب شرح ٕٔٓ( بالقاىره كتوُب سنة )ّٖٔكلد سنة ).األنصارم
بياف االدلة ُب اثبات االىلو( من شيوخو: ٪بم الدين بن  –ثبلثيات مسند الدارمي  –ا٤بنهاج 

 (.ُٕٗ/َُر: طبقات الشافعية الكبل )رفعة، كالدمياطي شرؼ الدين انظ
 ٙبقيق/الطالب: صاّب ا٢بساكم ِٕٗاإلبتهاج ص ( ٗ) 
( ذكر ا٣ببلؼ كقاؿ حكى االماـ ابو الفرج السرخسي اهنا تثبت فيها ْْٖ/ٓ) فتح العزيز( َُ) 

= 
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عند األخذ ألهنا قد تبعت  (ُ)بثمرة حادثة بعد البيع ٓب يؤبر ال فرؽ كيأخذىا الشفيع
كيأخذ الداخلة ُب العقد بغّب شرط كلو ٓب يتفق أخذىا  و ُب األخذاألصل ُب البيع فتتبعي 

حٌب أبرت لتعلق حقو ُّا كزيادهتا بالتأبّب كالزيادة ا٢باصلة ُب الثمرة كما ال يدخل  
٩با تتكرر ٱبرج ٕبصتو  (ِ)كا٤بؤبرة ا٤بشركط دخو٥با كالزرع ا٤بشركط دخولو كا١بزة الظاىرة

يثبت ُب منقوؿ  كخرج بالتوابع ا٤بذكورة غّبىا فبل (ّ)ا١بدادمن الثمن كيبقى إٔب أكاف 
كأف باع   )تابع دوف أرض(كال ُب  كإف بيع مع األرض كزرع يؤخذ دفعو غّب تابع ٤با ذكر

كألف ا٤بنقوؿ ال يدـك فبل يدـك ضرر الشركة  ،٤با مر من األدلة الدار كالغراس دكف األرض
ٖببلؼ غّبه كألف التابع إذا أفرد عن متبوعو أشبو ا٤بنقوؿ كمن ٍب لو باعهما مع  فيو

 ءألف ا٤ببيع من األرض ىنا تابع كا٤بتبوع كىو البنا األرض كالغرس  فقط ٓب يثبت أيضا
من غرفة مبنية على سقف  (ْ)ككأف باع شقصا من زيادتوكأفاده ىذا  ،كالشجر منقوؿ

كلو   ألنو ال قرار لو ،٥بما أك ألحدٮبا أك لغّبٮبا فبل شفعة فيو لكل علو ببل سفل ثابت
[ ُب ُ/ِٕٓعلو ٨بتصا فباع العلو كنصيبو من السفل ثبت ]كاف السفل مشَبكا كال
ككذا لو اشَبكا ُب أرض فيها شجر ألحدٮبا فباعو مع نصيبو ، نصيبو من السفل فقط

كإ٭با ثبت أيضا ُب عقار أك تابع لو  منها تثبت ُب األرض فقط ٕبصتها من الثمن
                                                           

 لثبوهتا ُب االرض.
لقيح كالتأبّب: شق طلع النخلو االنثى ليذر فيو شيء من طلع ىي ا٤بلقحة، كالت (  الثمار ا٤بؤبرةُ) 

(، التعريفات الفقهية للبكٍب ُ/ُالنخل الذكر فتصلح الثمرة بإذف ا. انظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )
 (َٓ)ص: 

ارض.انظر:  كا٢بصاد يقع على ا٢بْب كاالكاف كاجز النخل مثل احصد الب كجزت اسم  ( ا١بزازِ) 
 (ٔ/ٔالعْب )

 (ٗٓ(  بكسر ا١بيم كفتحها أم قطع ٜبارىا ا٤بصباح ا٤بنّب )ص: ّ) 
 (ُِٗالطائفة من الشيء انظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )ص:  (  الشقصْ) 
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إذا طلبها  على القسمةبأف يكوف ٔبب الشريك فيو  (قهراً ) بقيد زاده بقولو )منقسم(
أم عنو غُب بأف  ()منو بدّ من دار ىي لو كحدىا كىو مشَبؾ منقسم  (كممر) شريكو

أمكن مشَبم الدار ٙبصيل ٩بر آخر كفتح باب ٥با إٔب شارع أك ملك لو آخر أك ٫بوٮبا 
ال فيها النتفاء الشركة ٖببلؼ ما ال غُب عنو  ،فلشريكو حينئذ الشفعة فيو النتفاء الضرر

كالضرر ال يزاؿ ، ٤با فيو من إضرار ا٤بشَبم ف ٓب ٲبكن فيو ذلك فبل شفعة فيوبأ
كلو اشَبل من لو دار ببل ٩بر حصة ُب ٩بر أخذت منو بالشفعة كإف ٓب ٲبكنو  (ُ)بالضرر

ألنو ليس من حقوؽ  (ّ)كأصلو (ِ)خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ ا٤بًب، وٙبصيل ٩بر على األكجى 
كلو باع نصيبا من ٩بر منقسم بدرب غّب نافذ ثبت  ،ا مرٌ الدار قبل البيع ٖببلفو فيم

ُب الغالب ألنو ال ٲبلك  (ْ)النافذ ألهنم شركاء فيو ٖببلؼ غّب ا٤بنقسم كٖببلؼ ،ألىلو
دكف بيوتو كُب  (ٓ)ُب صحن خاف  كالشركة ا٤بمركمٌر ُب البيع شرط صحة بيع  ،غالبا

أف  (ٕ()ٔ)ابن الرفعة فيما ذكر كٕبث ا٤بمركُب بئر ا٤بزرعة كهي ُب  كف األرضي اء د٦برل ا٤ب

                                                           

شباه كالنظائر انظر: األ اعدة تدخل ٙبت القاعدة الكلية الكبل: الضرر يزاؿ.ق( ىذه ُ) 
 (.ُْ/ُ) يللسبك

 (ُٕٗ(  اإلرشاد )ص ِ) 
 (.ّٗٓ( ا٢باكم الصغّب )ص ّ) 
 (  ُب )ب( غّب النافذ.ْ) 
( ُٗٔ: الفندؽ، كمايبيت فيو ا٤بسافركف كىو لفظ فارسي انظر: ٨بتار الصحاح )( ا٣بافٓ) 

 (.ّّْٕ/ٓكلساف العرب )
الشيخ اإلماـ شيخ اإلسبلـ ٪بم الدين  بن الرفعة( أٞبد بن ٧بمد بن علي بن مرتفع بن صاـر ٔ) 

أبو العباس فقيو شافعي، من فضبلء مصر. كاف ٧بتسب القاىرة كناب ُب ا٢بكم لو كتب، 
رعية( ك )اإليضاح منها )بذؿ النصائح الشرعية ُب ما على السلطاف ككالة األمور كسائر ال

كالتبياف ُب معرفة ا٤بكياؿ كا٤بيزاف( ك )كفاية النبيو ُب شرح التنبيو للشّبازم( كا٤بطلب ُب شرح 
الوسيط. ندب ٤بناظرة ابن تيمية، فسئل ابن تيمية عنو بعد ذلك، فقاؿ: رأيت شيخا يتقاطر 

 (.ِْ/ٗفقو الشافعية من ٢بيتو! انظر: طبقات الشافعية الكبل )
 (.ُّ/ُُاية النبيو )(كفٕ) 
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ل ى منو شيء للمشَبم ٲبر  ا٤بمر٧بل ما ذكر إذا ٓب يتسع  ك٫بوه فإف اتسع كأمكن أف ٱبي
 تو ا٤بعتادة بعد القسمةأما ما ال ٯبب فيو عليها كىو ما ال تبقى منفع فيو ثبت ُب الباقي

٤با مٌر أف علة ثبوهتا دفع ضرر مؤنة  الينقسم ٞبامْب فبلشفعة فيو كإف بقي غّبىا كحماـ
( ّ)كبالوعة( ِ)ورنٍ كمً  كمصعد  (ُ)القسمة كاستحداث ا٤برافق ُب ا٢بصة الصائرة إٔب الشفيع

كاف من حق طالبو ٚبليصي شريكو بالبيع   كىذا الضرر كإف كقع قبل البيع لو اقتسما لكن
» ُب ا٣بب السابق:  منو فإذا ٓب يفعل سٌلطو الشرع على أخذه منو كما دؿ عليو قولو 

إلشعاره بقبولو للقسمة، فالصيغة ُب النفي بػلم تشعر بقبو٥با، كما  (ْ)«فيما ٓب يقسم 
اؿ أحدٮبا ُب اآلخر  ال تبصر كذا أك استعم: (ٓ)كمويقاؿ للبصّب:ٓب يبصر كذا أك لؤل

ما تقرر علم أهنا تثبت ُب دار صغّبة : (ٕ)(ٔ)كما ىو لبلحتماؿ قالو ابن دقيق العيد

                                                           

 (.ُِْ: صاحب الشفعة أك ا٤بشَبم للشقص )انظر: التعريفات الفقهية ص( الشفيعُ) 
: ٝبعو مناكر كوة اك فراغ يدخل منو النور )نافذه صغّبه( أك فتحو ُب السقف تسمح ( منورِ) 

 (.َِّّ/ّعجم اللغة العربية ا٤بعاصرة )ٗبركر ضوء النهار. انظر: م
: بئر ٰبفر ُب كسط الدار ضيق الرأس ينزؿ فيو ماء ا٤بطر ك٫بوه. كٝبعو: بواليع ( البالوعةّ) 

( القاموس ايط ِِّ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ػَٗٗ/ّكببلليع. انظر: الصحاح )
(ِ/ْٖٗ.) 

 (  سبق ٚبرٯبو.ْ) 
: قيل: الذم يولد مطموس العْب/الذم يولد أعمى/الذم يبصر بالنهار كال يبصر ( األكموٓ) 

 (  ِٕٕ/ُبالليل. انظر: هتذيب اللغة )
ا٤بنفلوطي ا٤بصرم االماـ ا٢بافظ  أبو الفتح ٧بمد بن علي بن كىب بن مطيع تقي الدين القشّبم(  ٔ) 

العبلمة الفقية على ا٤بذىبْب ا٤بالكي كالشافعي، ا٤بشهور بابن دقيق العيد، ٠بع الكثّب من ا٢بديث 
ككٕب القضاء ُب الديار ا٤بصرية كلو ا٤بصنفات العديدة كانتهت اليو رئاسة العلم ُب زمانو توُب رٞبو ا 

( ، َِٕ/ٗيده االماـ ا٤بعركؼ ابن رفعة. انظر: طبقات الشافعية الكبل ) ( ىػ تفقو علىَِٕ)
 .(ِٗٗ/ِ)(، طبقات ابن قاضي شهبة َُِ/ِطبقات االسنوم )

 (ُُٓ/ِ( إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ )ٕ) 
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ألحدٮبا عشرىا كلآلخر الباقي إف باع الثاين ألف األكؿ لو طلب منو القسمة أجب 
اب عليها طالبها ( ُ)ال إف باع األكؿ ال من الشريك من القسمة إذ ال فائدة فيها فبل ٰبي

كُب أرض تنقسم دكف بئر فيها ال تنقسم كفارقت الشجرة النابت فإنو نابت ُب  فسولن
 .٧بل الشفعة ٖببلفها

كما أ٢بق بو كلو ، ُب رقبة العقارلشريك( ) اآلخذ فبل يثبت إال الركن الثاني 
كال مبلصقا للخب  على سيده كعكسهما ال للجار (ّ)على مسلم كمكاتب (ِ)لذميٌ 

ك٫بوه ٧بموؿ على الشريك ( ْ)« جار الدار أحق بالدار» كحديث السابق أكؿ الباب، 
بْب األخبار كال للشريك ُب غّب رقبة العقار ككالشريك ُب ا٤بنفعة فقط كأف ( ٓ)ٝبعا ن

لو قضى للجار كلو شافعيا ُّا حٌب ٓب ينقض حكمو كنظائره ُب  ٍب  ملكها بوصية
فإف عاد لئلسبلـ أخذ ُّا كإف مات أخذ  مستحقها كقفت االجتهادية كلو ارتد ا٤بسائل

                                                           

اباة.انظر: هتذيب اللغة : عطاء ببل من كال جزاء. حبوتو أحبوه حباء، كمنو أخذت ا(  ا٢بباءُ) 
(،كبيع ااباة: ىو بيع الشيء بدكف ٜبن ا٤بثل. انظر: ُِٔ/ُْ(، لساف العرب )ِٔٔ/ٓ)

 (.ّٕٕمعجم لغة الفقهاء )ص: 
نسبة إٔب الذمة كىي ُب اللغة: من األماف كالعهد، كأىل الذمة أىل العقد، ك٠بي  ( الذميِ) 

(، ُِٓ( كا٤بصباح ٤بنّب )ُٔٗيوجب الذـ، انظر: ٨بتار الصحاح ) بذلك ألف نقضو
كاصطبلحا: عرؼ الغزإب ىذا العقد بقولو: كىو التزاـ تقريرىم ُب ديارنا كٞبايتهم كالذب 

 (ٓٓ/ٕعنهم ببذؿ ا١بزية كاإلستسبلـ من جهتهم. انظر: الوسيط )
و ٝبع ا٢بركؼ ك٠بي بو الف فيو ضم حرية السيد أب حرية الرقبة من الكتابة، كى (  ا٤بكاتبّ) 

 (َّّكا٤بصباح ا٤بنّب ص ) ْٓٗ)انظر: ٨بتار الصحاح ص
الَبمذم برقم ك  (،ُّٕٓبرقم )( ّٕٔ/ٓأبو داكد كتاب البيوع، باب ُب الشفعة )(  ركاه ْ) 

قاؿ من حديث ٠برة بن جندب رضي ا عنو  ،(ِْٔ/ُّب كتاب األحكاـ ) (ُّٖٔ)
الغمارم: قاؿ الَبمذم: )حسن صحيح(، كىو كما قاؿ بل ىو صحيح على اإلطبلؽ، 

 (ْٖٓ/ٕا٥بداية ُب ٚبريج أحاديث البداية ): نظرا
 (ُِّ/ٕ(  ا٢باكم الكبّب )ٓ) 
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ٍب مات مرتدا كاف لئلماـ رده  (ُ)[ كما لو اشَبل شقصاِ/ِٕٓاإلماـ ُّا لبيت ا٤باؿ ]
كإف ارتد ا٤بشَبم فالشفيع على شفعتو، كلو كاف للمسجد شقص من ، بالعيب ك٫بوه

إذا باع شريكو أف يأخذ ُّا إف رآه ( ِ)قٌيموفل أرض مشَبكة ٩بلوؾ لو بشراء أك ىبة
 مصلحة كما لو كاف لبيت ا٤باؿ شريك ُب أرض فباع شريكو نصيبو فلئلماـ األخذ ُّا

عنو فباع اآلخر نصيبو لعدـ تيقن ( ّ)بأف مات شريك إف رآه مصلحة، كال شفعة ٢بمل
من اآلخذ   كليوفإف انفصل بعد األخذ ٓب يأخذ   كجوده، فإف كاف كارثه غّبىه أخذ ُّا

( ٔ()ٓ)ابن سريج شفعة كٓب ينفصل ٓب يأخذ لو كليو على ما قالو (ْ)كلو كرث ا٢بمل، شيئا

 فعلى األكؿ لو أخذ لو ٍب ظهر حيا ففي صحتو كجهاف، لعدـ ٙبققو، كقيل يأخذ لو
كالذم يتجو منهما صحتو، كال للموقوؼ عليو إذا باع شريكو نصيبو، كال لشريكو إذا 

                                                           

(  الطائفة من الشيء كالقطعة من االرض كىو نصيب معلـو غّب مفركز. انظر: لساف العرب ُ) 
(ٕ/ْٖ) 

، كقاؿ أبو عبيدة: القيـو القائم على األشياء( قاؿ سيبويو: قِ)  انظر:  .يم كزنو فيعل، كأصلو قيـو
 .(ِٗٔ/ٗ)هتذيب اللغة 

 (  ُب )ب( شريكو.ّ) 
: بفتح ا٢باء كسكوف ا٤بيم ما ٰبمل ُب البطن من األكالد ُب ٝبيع ا٢بيواف، كا١بمع (  ا٢بمل لغةْ) 

(، ّٖٔ/ّلتنزيل: )كأكالت األٞباؿ(. انظر: اكم كايط األعظم )ٞباؿ كأٞباؿ، كُب ا
كاصطبلحا: ما ُب بطن األـ من كلد، ذكرا كاف أك أنثى. انظر: إعانة الطالب ُب بداية علم 

 ( ُِٖالفرئض )ص: 
لبغدادم شيخ ا٤بذىب كحامل لوائو كالبدر أبو العباس ا ( أٞبد بن عمر بن سريج القاضىٓ) 

ا٤بشرؽ َب ٠بائو كالغيث ا٤بغدؽ بركائو ليس من األصحاب إال من ىو حائم على معينو ىائم 
من جوىر ٕبره بثمينو انتهت إليو الرحلة فضربت اإلبل ٫بوه آباطها كعلقت بو العزائم مناطها 

ككانت كفاتو  ُب سنة ست كثبلٜبائة، كأتتو أفواج الطلبة ال تعرؼ إال ٭بارؽ البيد بساطها.
 (  ُِ/ّانظر: طبقات الشافعية الكبل )

 (ِٖٔ/ّ(، الغرر البهية )ُُْ/ٓ( ركضة الطالبْب )ٔ) 
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 ،المتناع قسمة الوقف عن ا٤بلك( ِ()ُ)ر نصيبو كما أفٌب بو البلقيِبباع شريك آخ
  (ْ()ّ)النوكم كىو ما اختاره –عنو  كالنتفاء ملك األكؿ عن الرقبة فإف قلنا ٔبواز قسمتو

ٓب ٲبتنع أخذ الثاين، كللعبد ا٤بأذكف لو ُب التجارة األخذ ُّا ككذا السيد  -(ٔ)(ٓ)كالركياين

                                                           

فقيو بن عبد ا٣بالق بن عبد ا٢بق الشيخ ال (  عمر بن رسبلف بن نصّب بن صاّب بن شهابُ) 
األصوٕب شيخ اإلسبلـ أبو حفص الكناين العسقبلين األصل البلقيِب ا٤بولد ُب شعباف سنة 

الغربية كحفظ القرآف كىو ابن سبع سنْب ببلده  أربع كعشرين كسبعمائة ببلقينة من قرل مصر
ك٨بتصر ابن ا٢باجب توُب ُب ذم كحفظ الشاطبية كارر للرافعي كالكافية الشافية البن مالك 

القعدة سنة ٟبس كٜبا٭بائة كدفن ٗبدرستو الٍب أنشأىا بدرب ُّاء الدين كمن تصانيفو كتاب 
٧باسن االصطبلح ككتاب تصحيح ا٤بنهاج أكمل منو الربع األخّب.  انظر: طبقات ابن قاضي 

 (ِْٓ/ُ( طبقات ا٢بفاظ للسيوطي )ِْ-ّٔ/ْشهبة )
 (ُٖٗ/ٓ(، هناية اتاج )ّٕٔ/ّ(  مغِب اتاج )ِ) 
الشافعي ٧بي الدين فقيو ٧بدث حافظ  (  أبو زكريا ٰبٓب بن شرؼ بن مرم بن حسن النوكمّ) 

لغوم من تصانيفو الكثّبة )االربعوف النوكية(ك )شرح مسلم(ك )ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب( 
هتذيب اال٠باء كاللغات( ك )التبياف ُب اداب ٞبلة القراف( ك )رياض الصا٢بْب( توُب بنول ك )

(،، طبقات ّٓٗ/ٖىػ( كدفن ُّا. انظر: طبقات الشافعية الكبل )ٕٕٔ( رجب )ُُْب )
 (ُٓٗ-ُْٗ/ِالشافعية البن قاضي شهبة )

 (.ُُٕ/ِ(  ركضة الطالبْب )ْ) 
الطبم الشافعي أبو ااسن، القاضي العبلمة  د الركياين(  عبد الواحد بن إ٠باعيل بن أٞبٓ) 

شيخ الشافعية كىو حفيد ايب العباس الركياين صاحب كتاب " ا١برجانيات "ُب ا٤بذىب ٠بع 
ث عنو ا٠باعيل بن يب منصور ٧بمد بن عبدالرٞبن الطبم كايب عثماف الصابوين كحدأمن 

٧بمد التيمي كابو طاىر السلفي كغّبىم، كلو كتاب " البحر " ُب ا٤بذىب ككتاب " مناصيص 
الشافعي " ككتاب" الكاُب " شرح على ٨بتصر ا٤بزين قتل بعد فراغو من ٦بلس االمبلء ٔبامع 

اعبلـ النببلء ( ىػ قتلتو اال٠باعيلية. انظر: سّب َُٓامل عند ارتفاع النهار يـو ا١بمعة سنة )
(، طبقات الشافعية البن قاضي ُْٗ/ٕ(، طبقات الشافعية الكبل )ِِٔ-َِٔ/ُٗ)

 .(ِٕٖ/ُشهبة )
 (ِٖ/ٕ( ٕبر ا٤بذىب )ٔ) 
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)واِرَث كاف ()ولوبو الديوف ككاف فيو غبطة كثبت للشريك كلو اإلسقاط كإف حاطت 
فباع ا٤بريض حصتو  مشَبكةه  ككارثو داره  بأف كاف بْب مريض مرض ا٤بوت (مريض حابا

شرطو كللوارث بألجنيب بألف كىي تساكم ألفْب مثبل فيصح البيع ُب البعض أك الكل 
لو الٍب ىي كصية  (ُ)اباةاألخذ بالشفعة كال نظر إٔب أف أخذه ُّا يؤدم إٔب حصوؿ ا

ألف ااباة ُب ا٢بقيقة إ٭با ىي من البائع للمشَبم كىو أجنيب، كالشفيع ٲبلك على  ؛لو
 .ا٤بشَبم قهرا فبل ٧باباة من البائع لو

 ،ال يصح أصبل كغّب ذلك كاإلشارة بلو أكٔب (ِ)شفع كقيليكقيل يصح البيع كال 
كرأس  للمحاباة ُب البيع كما تقرر ُب اإلجارة )حابا(ذلك من زيادتو ككذا مشوؿ قولو: 

أما لو كاف ا٤بشَبم كالشفيع أجنبيْب فباع شقصو الذم ال ٲبلك  كُب ا١بعل( ّ)ماؿ السلم
، كيصح ُب بعضو غّبه كىو يساكم ألفْب بألف كرد الوارث فيبطل ُب بعض الشقص

 ألةكسقط ما يقابلو من الثمن، فتدكر ا٤بس كىو ٦بهوؿ إذ ال يسقط شيء من البيع إال
كقيمتهما ألف كثلث  كُّا يعلم أف البيع صح ُب ثلثي الشقص (ْ)فيستخرج بطريقة ا١بب

                                                           

 (ُْٓ/ُ(  اختصو كماؿ إليو كُب البيع ك٫بوه سا٧بو. انظر: ا٤بعجم الوسيط )ُ) 
 (.ُٕٔ/ْ(، ركضة الطالبْب )َّٓ-َِٓ/ٓ) فتح العزيز(   ِ) 
السلف كاسلم ُب الشيء كسلم كاسلف ٗبعُب كاحد، األكؿ لغة أىل  لم بالتحريك( السّ) 

 (َُٖ( القاموس الفقهي )ِٓٗ/ُِا٢بجاز، كالثاين لغة أىل العراؽ انظر: لساف العرب )
 (َُُ(، كاصطبلحا: بيع موصوؼ ُب الذمة. انظر: ا٤بنهاج )ص: ِّٗ/ٓ) 

، ٥با كجوه: أسهلها، أف تأخذ ماال كتسقط منو نصيبا لزيد، يبقى ماؿ سول ا١بب ( طريقةْ) 
نصيب، تسقط سدسو لعمرك، يبقى ٟبسة أسداس ماؿ إال ٟبسة أسداس نصيب تعدؿ 
أنصباء الورثة، كىي ثبلثة، فتجب كتقابل، فتكوف ٟبسة أسداس ماؿ معادلة لثبلثة أنصباء 
كٟبسة أسداس نصيب، تضرب ثبلثة كٟبسة أسداس ماؿ ُب أقل عدد لو سدس كىو ستة، 
تكوف ثبلثة كعشرين، النصيب من ذلك ٟبسة، يبقى ٜبانية عشر، سدسها لعمرك، يبقى 
= 
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ألف بثلثي الثمن كٮبا نصف القيمة فتكوف ااباة بثلثي ألف فيبقى للورثة ثلث 
 ، أٌمابثلثي الثمن ثلثي الشقص ثمن كذلك ضعف ااباة فيأخذ الشفيعكثلثا ال الشقص

ُب ا١بميع  أك أجاز الوارث فيصح البيع (ُ)لمحاباةللثلث اإذا ملك غّبه كاحتماؿ 
أك ا٤بشَبم فقط كارثا فيبطل البيع ُب ا١بميع  بالثمن، كأما لو كانا كارثْب كيأخذه الشفيع

 إذ من ا٤بعلـو أف ااباة معو إ٭با تبطل مع الرد لكونو ٧باباة مع الوارث، ك٧بلو مع الرد

                                                           

 ٟبسة عشر، لكل ٟبسة.

كمنها: أف ٘بعل ا٤باؿ كلو دينارا كستة دراىم، فالوصية بالسدس، فتجعل الدينار نصيب زيد، 
من الستة لعمرك، يبقى ٟبسة دراىم للبنْب، لكل ابن درىم كثلثاف، فعلمنا أف قيمة  كدرٮبا

الدينار درىم كثلثاف، ككنا جعلنا ا٤باؿ دينارا كستة دراىم، فهو إذف سبعة دراىم كثلثاف، 
 فتبسطها أثبلثا، فتبلغ ثبلثة كعشرين، كتسمى ىذه: طريقة الدينار كالدرىم.

رثة من ثبلثة، فيكوف لزيد سهم مثل أحدىم، فتزيد على كل كاحد من كمنها: أف تقوؿ: مسألة الو 
سهاـ البنْب مثل ٟبسو؛ألنو أكصى بسدسها، كسدس كل شيء مثل ٟبس الباقي بعد إخراج 
السدس، فيكوف ٝبيع ا٤باؿ أربعة أسهم كثبلثة أٟباس، تبسطها أٟباسا، تبلغ ثبلثة كعشرين، 

 كتسمى ىذه: طريقة القياس.

قسم سهاـ الورثة كىي ثبلثة، كتضيف إليها سهما لزيد، تكوف أربعة، تضرُّا ُب ٨برج كمنها: أف ت
السدس، تبلغ أربعة كعشرين، تسقط منها ا٢باصل من ضرب ا١بزء ا٤بوصى بو بعد النصيب 
ُب النصيب كىو كاحد، يبقى ثبلثة كعشركف، كىو ا٤باؿ، فإذا أردت النصيب، أخذت سهما، 

كوف ستة، تسقط منها ما أسقطتو من ا٤باؿ، يبقى ٟبسة، فهي فتضربو ُب ٨برج السدس، ت
النصيب، كىذه تسمى: طريقة ا٢بشو، كيسمى ىذا الذم يسقط: سهم ا٢بشو. انظر: ركضة 

 (ِِِ -ُِِ/ٔالطالبْب )

 ( ُب )أ( كاحتماؿ لثلث ااباة. ُ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

017 

من  (ُ)كإف عبل بأف باع نصيب ٧بجوره(أبا) كتثبت للشريك أيضا كلو كاف دكف اإلجازة
لو فوؽ نفقتو كمن ٍب جاز  خذ ُّاعقار كىو شريكو فيو أك اشَبل لو نصيبا منو فلو األ

ال ) بو ال للخبلؼ (ِ)[ كلو ىنا لؤلكؿُ/ِٕٔلو بيع ماؿ ٧بجوره من نفسو كعكسو ]
يعِب جوره من شقص  )فيما باع لطفل(كحاكم كقٌيمًو فبل يثبت لو  (نحو وصي

إليهامو بالتسامح ُب البيع كترؾ النظر للمحجور كليأخذ لنفسو ُّا،  عقار لو فيو شركو
ما اشَباه للمحجور من  (ْ)كخرج ُّا باع كسو،كع (ّ)كمن ٍب امتنع عليو بيع ماؿ نفسو

إذ ال يزيد ُب الثمن ، كىو شريكو فيو فلو أخذه ُّا لعدـ التهمة حينئذ (ٓ)شقص عقار
لو  ليأخذ بو، كلو األخذ ُّا أيضا إذا باع شقص أحد ٧بجور بو لآلخر، كقيل ال يثبت

لنفسو يعَبض  (ٔ)للوكيل ألف اٍلميوىكٍّلى ناظر لو فيما باعو كيثبتفيما اشَباه، كقيل يثبت 
 عليو إف قصر، ٖببلؼ اجور عليو لعجزه كقولو ٫بو من زيادتو.

                                                           

اـ كبو ٠بي الرجل حجرا كُب التنزيل )حجرا ٧بجورا( كيأٌب : ياٌب ٗبعُب العقل كا٢بر (  ا٢بجر لغةُ) 
ٗبعُب ا٤بنع تقوؿ فرض ا٢بجر على امبلكو منعو من التصرؼ ُّا. انظر: ٝبهرة اللغة 

( كاصطبلحا: ا٤بنع من التصرؼ ُب ا٤باؿ ْْٔ/ُ( معجم اللغة العربية ا٤بعاصرة )ّْٔ/ُ)
 ( ِٔٓ/ُ(، كفاية االخيار )ُٗٓ/ٓانظر: ٙبفة اتاج )

 (  ُب )ب( لؤلكلويةِ) 
 (  ُب )ب( بيع مالو من نفسو.ّ) 
 ( كذا ُب النسختْب، كلعل الصواب: ٗبا إذا باع.ْ) 
 ( ُب )أ( من عقار. ٓ) 
: بكسر الظاء، اسم فاعل من نظر ٝبع نظارة كنظار، ا٤بسؤكؿ عن عقار أك دائرة، أك (  الناظرٔ) 

س يرعاىم كيدير شؤكهنم، كمنو: ناظر الوقف. انظر: معجم لغة الفقهاء ٦بموعة من النا
(ُ/ِْٕ) 
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 (ُ)كمن ُب معناه كلو شركط: األكؿ طرك ا٤بأخوذ منو كىو ا٤بشَبل الركن الثالث: 
للبائع فقط ٓب يثبت إال للبائع كا٤بشَبم أك  (ّ)أك الشرط (ِ)فإف كاف خيار اَّلس ملكو

منو  بعد انقطاعو لعدـ ا٤بلك الطارئ ٖببلؼ ما لو كاف للمشَبم كحده فيأخذ الشفيع
، مقامو (ٓ)انتقاؿ خيار ا٤بشَبم للشفيع ألنو قاـ (ْ)الزركشي كٕبث  حاال كما يأٌب

قائم مقامو أيضا ُب ذلك م أنو سلٌ نفينقل إليو ا٤بلك بصفتو كالوارث كفيو نظر كال 
كا١بب ا٤ببِب أخذه عليو يناُب التخيّب، كبو فارؽ الوارث كإذا باع الشريك األكؿ شرط 
ا٣بيار ٥بما أك للبائع ٍب باع الثاين نصيبو بيع بت قبل انقضاء مدة ا٣بيار ٓب يبق للثاين 

ملك على  (ٔ)على العقد األكؿ شفعة لزكاؿ ملكو كال للمشَبل منو كإف ] طرأ [

                                                           

االمر حدث بعد اف ٓب يكن، حدث فجئو. انظر: معجم اللغة العربية ا٤بعاصرة  طرأ عليو (ُ) 
(ِ/ُُّٗ) 

التخاير. انظر: ا٤بوسوعة  (  حق العاقد ُب امضاء العقد اك رده منذ التعاقد أب التفرؽ اكِ) 
 (ُٗٔ/َِالفقهية الكويتية )

قل، انظر: أك أياـ أف يشَبط احد العاقدين اك كبلٮبا ا٣بيار بْب قبوؿ العقد كرده ثبلثة أ(  ّ) 
 (َٗالتعريفات الفقهية )ص: 

عبلمة ا٤بصنف ارر بدر الدين أبو عبد ا ا٤بصرم العآب ال (  ٧بمد بن ُّادر بن عبد اْ) 
الزركشي مولده سنة ٟبس كأربعْب أخذ عن الشيخْب ٝباؿ الدين اإلسنوم كسراج الدين 
البلقيِب كاف فقيها أصوليا أديبا فاضبل ُب ٝبيع ذلك ككاف منقطعا إٔب االشتغاؿ بالعلم ال 

ح ٝبع ا١بوامع للسبكي ُب ٦بلدين كٚبريج يشتغل عنو بشيء كلو أقارب يكفونو أمر دنياه كشر 
أحاديث الرافعي. توُب ُب رجب سنة أربع كتسعْب كسبعمائة. انظر: طبقات الشافعية البن 

 (.ُٕٔ/ّقاضى شهبة )
 ( ُب )ب( قائمٓ) 
 أ. ِٕٔ –(  ُب )أ(: صلوا ٔ) 
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كيثبت  ،ا٤بشَبل منو ملك األكؿ لتقدـ سبب الشفعة كىو البيع على ملك ا٤بشَبل منو
ُب العقد الثاين ٤بن لو ا٤بلك ُب األكؿ كىو البائع إف كاف ا٣بيار لو فقط أك ا٤بشَبل منو  

،  فإف كاف ٥بما كقفت كلو أخذ ُّا من ملك ُب األكؿ ٍب فسخ ٓب تنفسخ ىي ،كذلك
٢بادثة ُب زمن ا٣بيار من حكم لو با٤بلك كلو فسخ غّب عآب أف لو لك الزكائد اكما ٛبي 

كإذا تأملت ما تقرر ُب ، الشفعة بعد فسخو كفاتت عليو كمن باع نصيبو غّب عآب ُّا
كعدـ ثبوهتا ُب  ئىذا الشرط من أف ثبوهتا ُب مدة خيار ا٤بشَبم إ٭با ىو للملك الطار 

ال لعدـ اللزـك باف لك أف  ئا٤بلك الطار  مدة خيار البائع أك خيارٮبا إ٭با ىو لعدـ
بل أشار  (ٓ)اإلسعاد (ْ)صاحب (ّ)بل ىذا الشرط خبلفا ٤با توٮبوٓب ييغفً  (ِ)كأصلو (ُ)ا٤بًب

                                                           

 ( ُٕٗ( اإلرشاد )ص: ُ) 
 ( َّٔ( ا٢باكم الصغّب )ص: ِ) 
 (  ُب )ب(: يوٮبو ّ) 
، الشيخ اإلماـ، كماؿ الدين أبو ا٤بعإب ابن األمّب ناصر ( ٧بمد بن ٧بمد بن أيب بكر بن عليْ) 

الدين بن أيب شريف ا٤بقدسي، ا٤بصرم، الشافعي، حفظ القرآف العظيم، كالشاطبية، كا٤بنهاج 
شهاب الدين أٞبد بن حجر العسقبلين، كقاضي  للنوكم، كعرضهما على شيخ اإلسبلـ

القضاة ٧بب الدين بن نصر ا ا٢بنبلي، كمن تصانيفو: " اإلسعاد بشرح اإلرشاد " البن 
ا٤بقرم، ك " الدرر اللوامع بتحرير شرح ٝبع ا١بوامع، ُب األصوؿ، ك " الفرائد ُب حل شرح 

تفسّب البيضاكم، كقطعة على ا٤بنهاج، العقائد "، ك " ا٤بسامرة بشرح ا٤بسايرة "، كقطعة على 
كقطعة على صفوة الزبد لشيخو ابن أرسبلف كغّب ذلك، ككانت كفاتو ُب يـو ا٣بميس خامس 
عشرم ٝبادل األكٔب سنة ست كتسعمائة رٞبو ا. انظر: الكواكب السائرة بأعياف ا٤بئة 

 (.ٗ/ُالعاشرة )
 يد أٞبد.( ٙبقيق/الطالب: عبد ا سِِٔ(  اإلسعاد )ص: ٓ) 
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الشريك  )إف تملك( بقولو: (ِ)كا٤بًب بقولو: )إف طرأ ملكو على ملكو( (ُ)إليو األصل
ٛبلك ا٤بأخوذ منو )قَػْبل( ٓب يثبت ألحدٮبا على اآلخر، فلو اشَبل اثناف معا ، أم قبل ى

ليفيد أنو لو تقدـ ٗبلكو كتأخر ملكو عن ملك ا٤بشَبم يثبت  (ّ)كعدؿ عن عبارة أصلو
كصورة ذلك كما قدمتو قريبا: ما لو اشَبل شقصا ، (ٓ)عبارة أصلو( ْ)لو خبلفا ٤با توٮبو

كؿ فإذا لـز كا٣بيار للبائع كحده أك ٥بما ٍب ُب مدتو اشَبل آخر بقيتو كيلـز ىذا قبل األ
أنو لو ُب الثانية فلو الشفعة  (ٔ)]بو[األكؿ صار بلزكمو ا٤بلك للمشَبل ُب األكٔب كباف

لسبق ٛبلكو كإف تأخر ثبوت ملكو أك تبيًُّنًو عن ملك ا٤بأخوذ منو كإف زعم كل من 
[ كقدـ أحدٮبا بالدعول ِ/ِٕٔالشفعة ] (ٕ)]بو[شريكْب أف شراءه سابق كأنو يستحق

كما أجاب من نفي سبق أك استحقاؽ أك يقوؿ: ال    الثاين (ٖ)قرعة حلفلسبقو أك لل
م شيء إليو كال يكفيو أف يقوؿ: شرائي سابق ألنو ابتداء دعول كال ا٤بدعي ييلزمِب تسل

كإذا حلف  ،ألنو قد ٲبنع من استحقاقو ٥با مانع ،ستحقهاأكانا : ذلك بل يزيد عليو
يبه استقر ملكو ٍب يدعي على األكؿ ف إف حلف استقر ملكو أيضا كال شفعة لواحد ٦بي

كمن حلف بعد نكوؿ صاحبو قضي لو ُّا كتتعارض بينتاٮبا فإف عينتا كقتا  ،منهما
 .حكم بأف ال سبق فبل شفعة لواحد منهما كاحدا

                                                           

 ( َّٔ( ا٢باكم الصغّب )ص: ُ) 
 (.ُٕٗ( اإلرشاد )ص: ِ) 
 ( َّٔ(  ا٢باكم الصغّب )ص: ّ) 
 (  ُب )ب(: يوٮبو.ْ) 
 (َّٔ(  ا٢باكم الصغّب )ص: ٓ) 
 (  ساقط من )أ(ٔ) 
 (  ساقط من )أ(ٕ) 
 ( ُب )ب( حلفو الثاين.ٖ) 
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أف يكوف ٛبلك ا٤بأخوذ منو ال اآلخذ خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ  :الشرط الثاني 
بل رأس ماؿ سلم أك ا كأف جعل أجرة أك جعى بالشقص أم سببه )بمعاوضة( (ُ)أصلو

عنو كىو األصح  (ٓ)االعتياضكقلنا بصحة  (ْ)٪بمى كتابةأك عوض  (ّ)أك متعة (ِ)صداقا
ر بينهما فيو نظ (ٕ)الشارح كفرؽي (ٔ)[غارما مر ُب ا٢بوالة]سواء كاف من السيد أـ من غّبه

                                                           

 (َّٔ(  ا٢باكم الصغّب )ص: ُ) 
: ا٤بهر، كٝبعو ُب أدىن العدد: أصدقة، كالكثّب: صدؽ. انظر: اكم كايط ( الصداؽ لغةِ) 

(، كاصطبلحا: ما كجب بنكاح أك كطء أك تفويت بضع قهرا ٠بي بذلك ُِٗ/ٔاألعظم )
إلشعاره بصدؽ رغبة باذلو ُب النكاح الذم ىو األصل ُب إٯباب ا٤بهر كيقاؿ لو أيضا مهر 

ر النوف كضمها كفريضة كأجر كطوؿ كعقر كعليقة كعطية كحباء كنكاح. انظر: ك٫بلة بكس
 (ّٔٔ/ْ(، مغِب اتاج )ََِ/ّأسُب ا٤بطالب )

(، ّٔ/ِ: متعو بالشيء كأمتعو: مبله إياه. انظر: اكم كايط األعظم )( ا٤بتعة لغةّ) 
 (ّٖٓ/ٕجل إٔب ا٤برأة عند الفراؽ.انظر: النجم الوىاج )كاصطبلحا: ا٤باؿ الذم يدفعو الر 

أما الكتابة فهو أف يعقد السيد مع عبده عقد معاكضة ُب عتقو ٗباؿ يَباضياف بو إٔب ٪بـو  (ْ) 
يتفقاف عليها، ليعتق بأدائها فيملك العبد كسب نفسو كٲبلك السيد بو ماؿ ٪بومو. انظر: 

 ( َُْ/ُٖا٢باكم الكبّب )
(، َْْٖ/ٕمنو غّبه، من عوض، اخذ العوض كىو البدؿ. انظر: مشس العلـو )( اعتاض ٓ) 

 (ٕٔمعجم لغة الفقهاء )ص: 
 (  ساقط من )أ(ٔ) 
ٔبيمْب كمهملتْب ٍب القاىرم الشافعي كلد ٔبرجر كٙبوؿ  (  ىو ٧بمد بن عبد ا٤بنعم ا١برجرمٕ) 

قاىرة صغّبا فحفظ كثّبا من ا٤بختصرات ٍب اشتغل بالفنوف فأخذ عن النويرم كابن منها إٔب ال
ا٥بماـ كالشمِب كالي كالكافياجي كالشرؼ السبكى كالعلم البلقيُب كا٢بافظ بن حجر كشرح 

 (.َُِ/ِق(. انظر: البدر الطالع )ٖٖٗاإلرشاد البن ا٤بقرم ُب أربع ٦بلدات توُب )
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 ،أك صلح عن دـ أك ماؿ قياسا على الشراء ٔبامع ا٤بعاكضة ُب الكل (ُ)أك عوض خلع
إال بعد فراغ عملها ألف ا٤بلك إ٭با ٰبصل للحامل حينئذ كيثبت ُب  ُب ا١بعالةكال يثبت 

 ال ُب ٩بلوؾ ببل عوض كاإلرث ،ابوُب ب مرٌ  ا٤بقرض إذا ملكو ا٤بستقرض كما الشقص

على ما أخذ بو ا٤بتملك  ألف كضعها على أف يأخذ الشفيع (ِ)كا٥ببة ببل ثواب كالوصية
كىو مفقود ُب ذلك، أما ا٥ببة بثواب فهي بيع فتثبت كإف ٓب يقبض ا٤بوىوب كال يتجدد 

 )عوض نجم مكاتب رؽ(يثبت أيضا ُب  ()البناء على أهنا فسخ كما مر، ك (ّ)باإلقالة
بأف عوض لسيده شقصا عن بعض النجـو ٍب عجز كرؽ ٣بركجو آخران عن العوض 

عن النجم األخّب مثبل كال شفعة أيضا إذا  االعتياضما إذا ٓب يرؽ كأف كاف  (ْ)ٖببلؼ
)موصى بو  (ٓ)ال ُب ]بيع موصى[ )و(كاف الثمن معٌينان كتلف قبل القبض لبطبلف البيع 

أك غّبه بعد موتو كأف قاؿ ٤بستولىدتو: إف خىدمًت كلدم شهران بعد  لمن خدـ ولده(
، فإذا خىدمتو ملكتو كٓب تثبت فيو شفعة ألف ذلك كصية معتبة موٌب فلك ىذا الشقص

ال فرؽ ُب ذلك بْب أـ الولد من الثلث كذكر ا٣بدمة شرط ال عوض، كظاىر كبلمو أنو 
                                                           

: النزع كالتجريد كاإلزالة، كخلع الرجل ثوبو: أم أزالو. انظر: لساف العرب ( ا٣بلع لغةُ) 
(، كاصطبلحا: فرقة بْب الزكجْب بعوض مقصود راجع ١بهة الزكج بأم لفظ من ٕٔ/ٖ)

 .(َُْ(، السراج الوىاج ص: )َّْ/ْالفاظ الطبلؽ كلو كناية انظر: مغِب اتاج )
: الواك كالصاد كا٢برؼ ا٤بعتل: أصل يدؿ على كصل شيء بشيء. ككصيت ( الوصية لغةِ) 

(، كاصطبلحا: تبع ٕبق مضاؼ كلو تقديرا ُُٔ/ٔالشيء: كصلتو. انظر: مقاييس اللغة )
 (ٔٔ/ْأب مابعد ا٤بوت. انظر: مغِب اتاج )

(، كاصطبلحا: مايقتضي رفع ٕٗٓ/ُُالعرب ) (  اإلقالة لغة: الَبؾ كالفسخ. انظر: لسافّ) 
 (ْٕ/ِالعقد ا٤بإب بوجو ٨بصوص. انظر: أسُب ا٤بطالب )

 ب  من نسخة )ب(. ّْْلوحة  هناية(  ْ) 
 (  ساقط من )أ(ٓ) 
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فقاؿ: كخيصت أـ  (ّ)(ِ)لكن خالفو ابن أيب عصركف (ُ)كغّبىا كىو ما ذكره الفارقي
ـر ألكالده فجاز ٥با الدخوؿ عليهم كمباشرة خدمتهم كعبارة  الولد بذلك ألهنا ٧بى

ج أنو لو أكصى بشقص ٤بن ٰبي  (ٔ)لكن األكؿ أكجىو، كٕبث البلقيِب  تقتضيو (ٓ)(ْ)ا٢باكم
عنو كلو تطوعا ثبتت، كإف شارؾ ا٤بتطوع صورة ا٤بستولىدة ُب ا٣بركج من الثلث ألف 

ُب تلك ُب ا٢بقيقة، إذ ا٣بدمة  (ٕ)أم ألنو ] المعاكضة [، ا٤بقابلة ىنا ظاىرة ٖببلفها ٍبى 
ٓب تقع للموصي بل ألكالده ٖببلؼ ىذه، ككوف تلك فيها تعليق ٖببلؼ ىذه ال نظر 

 .(ٖ)إليو

                                                           

 (ِٗٔ/ّ(، الغرر البهية )ّٕٔ/ِ(  أسُب ا٤بطالب )ُ) 
ابن العبلمة أيب سعد بن أيب عصركف الشيخ اإلماـ ا٤بسند  ( ٧بمد بن عبد السبلـ بن ا٤بطهرِ) 

تاج الدين أبو عبد ا التميمي الشافعي كلد ُب اـر سنة عشر كست مائة، كُّا نشأ 
كاشتغل كحصل، ك٠بع ا٢بديث من كالده كابن ركرنو، كمكـر بن أيب الصفر، ككاف يدرس 

حسنا، ككاف فيو جودة كتواضع كرياسة، كحدث بكتب كثّبة درسا مفيدا كيورده إيرادا 
بصحيح مسلم كا٤بوطأ كغّبٮبا، كتوُب ُب سلخ ربيع األكؿ سنة ٟبس كتسعْب كست مائة، 

 (.ْٕٗكدفن بَببتهم عند ٞباـ النحاس. انظر: طبقات الشافعيْب )ص: 
 (ِٗٔ/ّ(، الغرر البهية )ّٕٔ/ِ(  أسُب ا٤بطالب )ّ) 
٠باه مصنفو، كاشتهر با٢باكم الصغّب، كىو من أعظم الكتب ُب ا٤بذىب ( ا٢باكم، كذا ْ) 

 مقدمة ٙبقيق كتاب الشافعي كأجلها كأنفسها كأرفعها كأٝبعها كأفصحها كأعجزىا. انظر:
 ، ٙبقيق د. صاّب اليابس.(ٓٓ-ْٓا٢باكم الصغّب )ص: 

 (َِْ/ِ( التدريب )ٓ) 
 (.ّٗٔ/ِ( الغرر البهية )ٔ) 
 ب. ِٕٕ –(  ساقط من )أ( ٕ) 
 (  ُب )ب( اليقدح ُب الفرؽٖ) 
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ككأنو نظر ُب تلك إٔب التعليق كُب ىذه إٔب عدمو  .(ِ()ُ)وؿ شيخناكبو يندفع ق
 فعليو لو ترؾ التعليق ُب تلك كاٌب بو ُب ىذه انعكس ا٢بكم انتهى 

كما يصرح بو ُب عبارتو -إذا تزاٞبت الشركاء ثبتت ٥بم الشفعة على قدر ملكهم 
ف من ال على رؤكسهم، كإف اختاره كثّبك  -(ْ)دكف عبارة أصلو (ّ)اآلتية

  (ٕ)[ من ٨بالفة الشيخْبُ/ِٕٕلو كتعجبوا ] (ٔ)كأطالوا ُب ]االنتصار[(ٓ)ا٤بتأخرين

                                                           

األنصارم قاضي القضاة زين الدين أبو ٰبٓب السنيكي  يقصد بشيخو: زكريا بن ٧بمد بن زكريا( ُ) 
ا٤بصرم الشافعي كلو تصانيف كثّبة، منها: ُّجة ا٢باكم شرح حاكم الصغّب للقزكيِب ُب الفركع. 

تنقيح اللباب ُب الفقو. كٙبفة الطبلب لشرح ٙبرير تنقيح اللباب، كهنج الطبلب ُب شرح كٙبرير 
انظر: الكواكب السائرة  ق( رٞبو ا.ِٔٗمنهاج الطالبْب للنوكم. كغّبىا كثّب، توُب سنة )

 (.ُٖٗ/ُللغزم )
 (.ّٕٔ/ِ( أسُب ا٤بطالب )ِ) 
 (ُٕٗ( اإلرشاد )ص: ّ) 
 (َّٔ( ا٢باكم الصغّب )ص: ْ) 
(  ا٤بتأخركف ُب كبلـ الشيخْب ك٫بوٮبا كل من كاف بعد األربعمائة كأما اآلف كقبلو فهم من بعد ٓ) 

(، ٨بتصر الفوائد ا٤بكية )ص: ُِ/ٔ(، هناية اتاج )ُّٗ/ٔالشيخْب. انظر: ٙبفة اتاج )
َُٖ). 

 ب. ِٕٕ –(  ُب )أ(: االنتظار ٔ) 
( رٞبهما ا تعأب، ََُ/ٓنوكم ُب ركضة الطالبْب )( كالِٕٓ/ٓأم الرافعي ُب فتح العزيز )( ٕ) 

كتقدمت ترٝبة النوكم، أما الرافعي فهو: عبد الكرًن بن ٧بمد بن عبد الكرًن بن الفضل بن 
ا٢بسن القزكيِب اإلماـ ا١بليل أبو القاسم الرافعي صاحب الشرح الكبّب ا٤بسمى بػػػ )فتح العزيز( 

ز ٦بردا على غّب كتاب ا فقاؿ )الفتح العزيز ُب شرح كقد تورع بعضهم عن إطبلؽ لفظ العزي
الوجيز( كالشرح الصغّب، كارر، كشرح مسند الشافعي، كالتذنيب، قاؿ السبكي: ككفاه بالفتح 
العزيز شرفا فلقد عبل بو عناف السماء مقدارا كما اكتفى فإنو الذم ٓب يصنف مثلو ُب مذىب من 

ئو ُب ظبلـ الغياىب، قاؿ ابن الصبلح: )أظن أين ٓب أر ُب ا٤بذاىب كٓب يشرؽ على األمة كضيا
= 
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ألهنا من  مع قوة ما احتج بو كضعف ما استدلوا بو  (ّ()ِ)فيو للشافعي (ُ)كاألصحاب
لقسمة كما مر ال مرافق ا٤بلك فتعذر تقديره كفوائد ا٤بشَبؾ، كألهنا إ٭با تثبت لدفع مؤنة ا

يدفع عن ، لدفع سوء ا٤بشاركة كا٤بؤنة ٚبتلف باختبلؼ ا٢بصص فأخذكا بقدرىا ألف كيبل  
ُب العتق كما إذا أعتق  نفسو ما يلزمو، كُّذا علم الفرؽ بْب ىذه كنظّبىا من السراية

اثناف موسراف نصيبهما من عبد بينهما كبْب ثالث على التفاكت فيغرماف نصيبو 
فيو أب ا٤بتلفْب ال إٔب حاؿ اإلتبلؼ كىذا  (ْ)كأيضا فذاؾ ضماف إتبلؼ فػىنيًظر، بالسوية

بقدره فاندفع التعجيل ا٤بذكور كعلم قوة ما استدلوا بو، كزٍعمي أهنم  من فوائد ا٤بلك فػىقيًدر ى
ُب  (ٔ)عليو، كيف كالقوالف ُب األـ (ٓ)ٓب يطلعوا على نصو ا٤بخالف ٤با صححوه الدليل

                                                           

 (.ِِٗ-ُِٖ/ٖببلد العجم مثلو(. انظر: طبقات الشافعية الكبل )
ا حٌب كانت ٥بم إجتهاداهتم الفقهية ا عظيمن ( ىم فقهاء الشافعية الذين بلغوا ُب العلم مبلغن ُ) 

وىا من خبلؿ تطبيق قواعده ؛  ا٣باصة، الٍب خٌرجوىا على أصوؿ اإلماـ الشافعي، كإستنبظ
كىم ُب ذلك منسوبوف إٔب اإلماـ الشافعي كمذىبو، كيسموف أصحاب الوجوه. انظر: ٙبرير 

 (ّْ/ُالفتاكم )
ديث فقيو ا٤بلة ، االماـ عآب العصر ناصر ا٢ب( ٧بمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافعِ) 

ابو عبدا القرشي ٍب ا٤بطليب الشافعي ا٤بكي نشا يتيما ُب حجر امو اقبل على الرمي حٌب 
فاؽ فيو االقراف ٍب اقبل على العربية كالشعر فبع ُب ذلك كتقدـ ٍب حبب اليو الفقو فساد اىل 

(، ٗٗ-ٓ/َُ) (.انظر: سّب اعبلـ النببلءَِْزمانو كصنف فيو التصانيف توُب رٞبو ا )
 (.ُِٓ/ٔالبداية كالنهاية )

 (. ّ/ْ(  األـ )ّ) 
 (  ُب )ب( فينظرْ) 
 (  ُب )ب( فبلدليلٓ) 
 (.ّ/ْاألـ ) (ٔ) 
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ٱبالفوه إال ٤با ثبت عندىم ٩با يقتضي رجوعو عنو على أف ىؤالء موضع كاحد فلم 
إٔب ما  (ُ)ا٤بعَبضْب عليهم ليس فيهم من بلغ درجة أقلهم بل كال قارُّا فبل ]التفات[

 .أطالوا  بو لو ٓب يظهر دليلهم كيف كقد ظهر ك ا٢بمد

األكؿ  فلو كانت دار بْب ثبلثة لواحد نصفها كآلخر ثلثها كآلخر سدسها فباع 
بقدر ملكو فيأخذ الثاين سهمْب كالثالث سهمان، كيأخذ كل  )أخذ كل شريك(حصتو 

( للشقص ا٤بشفوع، فلو اشَبل الثالث ما لؤلكؿ ٓب )ولو كاف مشترياً شريك كما ذكر 
فيأخذ الثاين بالشفعة ثلثي النصف كيبقى  بقدر ملكو(يأخذ كل كاحد منهم إال )

 (ّ)كأصلو  (ِ)ى أخذ الكل أك تركو، كما أفهمو كبلموللمشَبم ثلثو كليس لو إجباره عل
من أف ا٤بشَبم يأخذ بالشفعة ٕبسب نصيبو ليس مرادا، إذ ال يأخذ من نصيبو كإ٭با 

كلو كاف : (ٓ)(ْ)يدفع غّبه من الشركاء عن أخذ ما يقابل حصتو كمن ٍب قاؿ ُب ا٤بنهاج
فا٤براد  بل حصتو. (ٔ)ال يأخذ كل البيع للمشَبم شرؾه ُب األرض فاألصح أف الشفيع

أنو يأخذ منو ما يستحق أخذه لو كاف ا٤بشَبم غّبه فػىعىدُّ دىفًعو لشريكو عن أخذه 
ٗبا إذا كاف الشريك   ىنا ليست مشّبة ٣ببلؼ ٨بتصان )لو( أك، حصتو أخذا ٥با ٘بوزه 

                                                           

 .إِٕٔ -(  ُب )أ(: التفاكتُ) 
 (.ُٕٗ( اإلرشاد )ص: ِ) 
 (.َّٔ( ا٢باكم الصغّب )ص: ّ) 
تْب ككجهة ا٤بستفتْب ٤بتانة عبارتو ذ ىو عمدة ا٤بفإماـ النوكم رٞبو ا مصنفات اإل جل  أ(  من ْ) 

كغزارة مادتو كٛباـ افادتو ذلك العتماد مصنفو ُب استقاء مادتو على ا٤بعتمد، كىو ٦بلد كاحد 
 .(، مع حاشيىة الشباملسي كالرشيدمَُ/ُهناية اتاج للرملي )فقط. انظر: 

 .(ُُٓ( ا٤بنهاج )ص: ٓ) 
 ( ُب ا٤بطبوع: )كل ا٤ببيع(.ٔ) 
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أيضا على قدر ا٢بصص مشَبيا ١بريانو فيما إذا ٓب يكن للمشَبم شرؾ أيضا، كتثبت 
إف كرثوىا كإف اختلف سبب ا٤بلك كما مشلو كبلمو، فلو مات عن دار كابنْب ٍب أحدٮبا 
عن ابنْب فباع أحدٮبا نصيبو تثبت للعم كاألخ ال لؤلخ فقط الشَباكهما ُب ا٤بلك، 
كالنظر ُب الشفعة إٔب ملك الشريك ال إٔب سبب ملكو ألف الضرر اوج إٔب إثباهتا ال 

كٯبرم ذلك ُب كل شريكْب ملكا بسبب كغّبٮبا من الشركاء بسبب آخر  (ُ)لفٱبت
فباع أحدٮبا نصيبو فإذا كاف بينهما دار فباع أحدٮبا نصيبو أك كىبو لرجلْب ٍب باع 
أحدٮبا نصيبو ثبت لؤلكؿ كالثاين، كلو باع أحد شريكْب نصف نصيبو من زيد ٍب باقيو 

ؿ ٗبا انفرد بالثاين لزكاؿ ملك من اشَباه كإف من عمرك فإف أخذ الشريك النصيب األك 
الثانية كاستقر بعض  (ِ)عفى عنها شاركو ا٤بشَبم األكؿ ألف ملكو قد سبق الصفقة

 )شقص(ُب األخذ بالشفعة بػػػ وال يفّرؽ([ ) ِ/ِٕٕالشريك القدًن ٍب يستحق بو ]
أخذ الكل أك بل إما أف ي، كاحد فبل يأخذ بعضو كيَبؾ بعضو )عقد(دار بًيع كلو ُب 

عن من الشريك ) )بعفو(الشفعة  )تسقط(يَبؾ الكل إلضرار ا٤بشَبم بالتبعيض فػػػػ
مستحقو عن بعضو سقط كلو كأيضا عفا(  إذا) (ّ)كالقودا٤ببيع   من الشقص بعض(

، فإف استحقها شريكاف ٍب فالعفو عن البعض تقصّبه مناؼ للفورية ُب طلب الباقي
ألف حق الشفعة ، أك ترؾ الكل أخذ اآلخر الكل(منهما عن حقو ) واحد(عفى )

                                                           

 من نسخة )ب(.  أ ّْٔلوحة  هناية(  ُ) 
، قيل ٥با صفقة ألهنم كانوا إذا تبايعوا تصافقوا باأليدم. انظر: لساف العرب ( البيعةِ) 

 (ِٖ/ِٔ(، تاج العركس )َُِ/َُ)
( ٧بركة القصاص، كبسكوف الواك نقيض السوؽ فهو من اماـ كذلك من خلف، أنظرالتعريفات ّ) 

 ( ُٖٕص: الفقهية )
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كإ٭با قسم عند ، (ُ)لوجود مقتضيو كىو الشركة يثبت لكل كاحد ُب ٝبيع الشقص
ّبناه بْب التزاحم لعدـ الَبجيح فإذا أسقط أحدٮبا حقو زالت الزٞبة بالنسبة إليو فخ

األمرين كا٤بنفرد كمنعناه من االقتصار على أخذ نصيبو فقط ٤با فيو من تبعيض الصفقة 
كلو مات كل من الشفيعْب عن ابنْب فباع أحدٮبا صارت الشفعة للثبلثة ، على ا٤بشَبم

أثبلثا، كلو ادعى مشَب عفو شفيع ميت عن ابنْب مثبل حلفا على نفي العلم كثبتت أك 
تثبت كإال حلف كسقطت فإف حلف أحدٮبا فقط ٓب  (ِ)فا على البتٌ عفوٮبا فإف حل

 أخذ ا٢بالف ٛباـ الشقص (ّ)الناكلٰبلف مشَب إذ ال فائدة، فإنو كإف ثبت عفو 
ف حلف اشَبكا فيها كال ٲبنعو من ا٢بلف نكولو ُب جواب فإ الناكلكللحالف ٨باصمة 

ما لو )شقص( كإف نكل أيضا كحلف ا٢بالف أٌكال أخذ ا١بميع، كخرج بقولو ، ا٤بشَبم
إذ ال يفضي إٔب  باع شقصْب من دارين صفقة فإنو ٯبوز أخذ أحدٮبا، كإف أخذ الشفيع

بدراىم كبعضو بدنانّب جاز أخذ أحدٮبا  بعض الشقصكلو باع ، تبعيض الشيء الواحد
ما لو اشَبل اثناف شقصا من كاحد أك باعاه فللشفيع أخذ  )عقد(فقط أيضا كبقولو 

نصيب أحدٮبا فقط إذ ال تفريق عليو لتعدد الصفقة بتعدد البائع كتعدد ا٤بشَبم كلو 
كاالعتبار ُب ، ك نصفو أك ثبلثة أرباعو أك الكلاشَبياه من اثنْب جاز لو أخذ ربعو أ

                                                           

(، ا٤بخصص ِّٗ/ٓ: االختبلط، يقاؿ: اشَبكنا ٗبعُب تشاركنا انظر: العْب )الشركة لغة (ُ) 
(، كاصطبلحا: ثبوت ا٢بق ُب شيء الثنْب فأكثر على جهة الشيوع.انظر: كفاية ُّْ/ّ)

 (ِِٓ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ٕ/ٓ(، النجم الوىاج )ُٕٕ/َُالنبيو )
: القطع ا٤بستأصل. يقاؿ: ال أفعلو بتة، كال أفعلو البتة: لكل أمر ال رجعة فيو. قاؿ ( البتٌ ِ) 

األزىرم: ))كالبتة: اشتقاقها من القطع، غّب أنو يستعمل ُب أمر ٲبضي ال رجعة فيو كال 
 (.َّٕ/ُ(، لساف العرب )ُِٓ/ُ(: الصحاح )ِٖٓ/ُْالتواء((. هتذيب اللغة )

( نكل عن اليمْب نكوال: إذا ٓب ٰبلف. مشس العلـو كدكاء كبلـ العرب من الكلـو ّ) 
(َُ/ْٕٕٔ.) 
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فلو ككل أحدى شريكيو ببيع نصيبو فباع نصيبهما ، التعدد كعدمو بالعاقد ال با٤بعقود لو
كلو ككل شريكو ُب ، بل يأخذ ا١بميع أك يَبكو، صفقة باإلذف أك بدكنو ٓب يفرقها الثالث

أخذ  (ُ)ذلك جاز للموكلبيع نصف نصيبو مطلقا أك مع نصيب الوكيل صفقة فباع ك
نصيب الوكيل فقط من النصف الباقي لو ألف الصفقة اشتملت على ما ال شفعة لو فيو 

كما  (ِ)كعلى ما فيو شفعة كىو ملك الوكيل فأشبو من باع شقصا كثوبا ٗبائة، كىو ملكو
: ىنا حيث قاال (ّ)ذكر من أف العبة بالعاقد ال ا٤بعقود لو ىو ما اقتضاه كبلـ الشيخْب

لو ككل ككيلْب ُب بيع شقص أك شرائو أك ككبل ككيبل ُب بيع شقص أك شرائو فاالعتبار 
أم كاألصح منو عندٮبا   بالعاقد أك ٗبن لو العقد؟ فيو خبلؼ ذكرناه ُب تفريق الصفقة.

  (ٔ)(ٓ)أف االعتبار بالوكيل العاقد ال ا٤بعقود لو، كألجل ىذا أطبق ٨بتصرك (ْ)كاألكثرين
 ،(ٖ()ٕ)لكن الذم ُب الركضة، ىنا على أف العبة بالعاقد الركضة كغّبىم

                                                           

 ( ُب )ب(: ٤بوكلو.ُ) 
 ( ُب )ب(: ٜبانية أسطر تأٌب بعدقولو: ِ) 
 (.َُٔ/ٓ( ركضة الطالبْب )ّٔٓ/ٓ) فتح العزيز( ّ) 
 (ّٕٔ/ِ(  أسُب ا٤بطالب )ْ) 
ركا الركضة، كمنهم ا٤بطوؿ، كمنهم ا٤بختصر )كركض الطالب(البن ( كقع ١بماعة أهنم اختصٓ) 

ا٤بقرئ، ككذلك اختصرىا صفي الدين أٞبد بن عمر الزبيدم ا٤بشهور با٤بزجد ُب كتابو 
 (ٗٔ-ٖٔ)العباب(. انظر: ٨بتصر الفوائد ا٤بكية )ص: 

 (ِٖٗ/ُ(  ركض الطالب )ٔ) 
للرافعي، سلك فيو طريقة متوسطة بْب  زفتح العزي -رٞبو ا-(  كتاب اختصر فيو النوكمٕ) 

ا٤ببالغة ُب االختصار كاإليضاح مع حذؼ األدلة ُب معظمو كاإلشارة إٔب ا٣بفي منها إشارات، 
 (ٓ/ُكاستيعاب ٝبيع فقو الكتاب. انظر: ركضة الطالبْب )

 (َُٔ/ٓ( ركضة الطالبْب )ٖ) 
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ٍبى أٌف العبة با٤بوكل فإهنما ٤با ذكرا الرابع من األكجو كىو أف  (ْ)(ّ)كالعزيز  (ِ()ُ)كاَّموع
[ كُب جانب ا٤ببيع ُّما ٝبيعا فأيهما ُ/ِٖٕاالعتبار ُب جانب الشراء با٤بوكل ]

كال يتعدد بتعدد  تعدد ا٤بوكل ُب حق الشفيعقاال: ككجهو أف العقد يتعدد ب (ٓ)تعدد
: حٌب لو اشَبل الواحد شقصا الثنْب كاف للشفيع أف يأخذ (ٔ)زاد الرافعي، الوكيل

حصة أحدٮبا كبالعكس لو اشَبل ككيبلف شقصا كاحدا ٓب ٯبز للشفيع أخذ بعضو كُب 
ٌب لو باع ككيل رجلْب شقصا كاحدا ٓب جانب البيع حكم تعدد ا٤بوكل كالوكيل كاحد ح

ٯبز للشفيع أخذ بعضو كُب جانب البيع حكم تعدد ا٤بوكل كالوكيل كاحد حٌب لوباع 
ككيل رجلْب شقصا كاحدا ٓب ٯبز للشفيع أخذ بعضو، كُب جانب البيع حكم تعدد من 

  رجل ليس للشفيع أخذ بعضو. انتهى.

شهاد إ٭با يكوف با٤بتفق عليو كما كإذا تأملت استشهادٮبا ُّذه كعلمت أف االست
ظهر لك أف ما ذكراه ُب صورة الشفعة  (ٕ)صرحوا بو أم لكن غالبا كما أفاده الرافعي

                                                           

اؿ: كأما ا٤بهذب فاستخرت ا شرح فيو ا٤بهذب للشّبازم فق -رٞبو ا-(  كتاب للنوكم ُ) 
 (ّ/ُالكرًن، الرءكؼ الرحيم، ُب ٝبع كتاب ُب شرحو ٠بيتو ب )اَّموع(. انظر: اَّموع )

 (ّٖٔ/ٗ( اَّموع )ِ) 
شرح فيو الوجيز للغزإب، قاؿ النوكم: أتى ُب كتابو )شرح الوجيز( -رٞبو ا-(  كتاب للرافعي ّ) 

اب مع اإلٯباز كاإلتقاف كإيضاح العبارات. انظر: ركضة ٗبا ال كبّب مزيد عليو من االستيع
 (ٓ/ُالطالبْب )

 (.ّٔٓ/ٓ) فتح العزيز( ْ) 
 ( تكرر ُب )أ( تعدد.مرتْبٓ) 
 (.ُٖٓ/ْ) فتح العزيز( ٔ) 
 (ُٖٓ/ْ) فتح العزيز(  ٕ) 
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 (ُ)كألجل ىذا أطبق ا٤بتأخركف، من التعدد فيها بتعدد ا٤بوكل ال الوكيل ىو ا٤بتفق عليو
الوكيل ال  ُب باب تفريق الصفقة على استثناء الشفعة من قو٥بم يتعدد العقد بتعدد

فإهنم  (ِ)منهم شيخنا ا٤بوكل من غّب حكاية خبلؼ فيو، كقع ُب ىذا التناقض ٝباعة
كسببو   جزموا ُب تفريق الصفقة بأف العبة ُب الشفعة با٤بوكل كىنا بأف العبة فيها بالوكيل

أخذىم ُب كل من الْب ٗبا فيو مع الغفلة عن اآلخر، فإف قلت ٲبكن إزالة التناقض 
، بأف ٰبمل قو٥بما ىنا، فيو خبلؼ تقدـ على عن كبل مهما برد ما قااله ىنا ٤با قاال ٍبى

أهنما أجريا فيو ذلك ا٣ببلؼ فحسب من غّب ترجيح إذ ال تبلـز منهما، غاية ما يقعاف 
فيو حينئذ أف كبلمهما ٍبى اقتضى ا١بـز باعتبار ا٤بوكل، كىنا اقتضى أف فيو خبلفا كىذه 

فإف قلت: ، (ّ)٢بكم قلت: ٲبكن ذلك كإف كاف فيو تعسفأسهل من التناقض ُب ا
فعلى بقاء التناقض ما ا٤بعتمد من الْب قلت: الوجو اعتماد ما صرحا بو ٍب إف العبة 
با٤بوكل ألف التصريح مقدـ على االقتصار كاحتماؿ أف االستشهادين بذلك قد ال 

 (ْ)كقد علمت ]أف[ يسلمو القائلوف باألصح خبلؼ الغالب فبل يلتفت إليو سيما
ا٤بتأخرين كلهم أخذكا بو كٓب ينظركا لذلك االحتماؿ على أنو أكجو من حيث ا٤بدرؾ 
أيضا فإف الضرر يأخذه البعض فقط إ٭با يلحق ا٤بوكل دكف الوكيل ككوف ا٤بباشرة بالعقد 
ال أثر لو ىنا ألف األخذ بالشفعة ليس من مقتضيات ذلك البيع أك الشراء الذم باشره 

                                                           

 (ٖٗ/ّ(، مغِب اتاج )ُٕٔ/ِ(  أسُب ا٤بطالب )ُ) 
 (.ّٕٔ/ِ( أسُب ا٤بطالب )ِ) 
(، ْٖٓٔ: الظلم كالتكلف كعدـ الَبكم. انظر: معجم الغِب )ص: لغة( التعسف ّ) 

كاصطبلحا: صيغة من صيغ اإلعَباض عند الشافعية، كىو ارتكاب ما الٯبوز عند اققْب، 
كإف جوزه بعضهم، كيطلق على ارتكاب ما ال ضركرة فيو، كاألصل عدمو كىو أخف من 

 ( َُّظر: الفوائد ا٤بكية )ص: )البطبلف(. ان
 ( ساقط من )أ(.ْ) 
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من لوازمو كإ٭با ىو شيء مستقل يَبتب عليو لو أحكاـ أخر ٚبصو ال تعلق للوكيل كال 
ُّا بوجو، كُّذا يفرؽ بينو كبْب اعتبار الوكيل ُب البيع ك٫بوه ألف عقده الذم يرجع 
التعدد كعدمو إليو ٓب يباشره إال الوكيل فأنيط األمر بو لتعلق أحكاـ العقد بو دكف 

ُب بايب الشفعة  (ُ)د كإف كقع لو، ٍب رأيت الزركشي ُب ا٣بادـا٤بوكل ألنو أجنيب عن العق
كمن أف األصح اعتبار  (ِ)كالبيع صرٌح ٗبا ذكره من التناقض الواقع ُب كبلـ الشيخْب

ا٤بوكل ُب الشفعة، كعبارتو ىنا بعد إشارتو للتناقض، كقولو إف االستشهاد للرابع ٗبسألة 
ليتم االستدالؿ، كٱبرج من ذلك طريقاف:  الشفعة يقتضي أف ما ذكر منها متفق عليو

)أحدٮبا( النظر إٔب جانب ا٤بوكل ُب الشراء كإٔب جانب التعدد منهما ُب البيع كىو 
ُب البيع ُب استشهاده للوجو الرابع )كالثانية( استواء مسألة الشفعة  (ّ)قضية إيراد الرافعي

لطريق األكؿ أصح. انتهى. مع غّبىا ُب جرياف الوجوه األربعة كىو قضية كبلمو ىنا كا
عن  (ْ)بطريق الوكالة[ كعبارتو ٍبىٌ ما جـز أم الرافعي فيما إذا اشَبل لواحد ِ/ِٖٕ]

 ،اثنْب شقصا ٥بما من أف للشفيع أف يأخذ حصة أحدٮبا ىو ا٤بعتمد
 

                                                           

(  نص الزركشي على تسمية كتابو ُّذه التسمية فقاؿ: ىذا كتاب ٰبتاج أب العمر الطويل ُ) 
كالفهم ا١بليل كا٤بصنفات الغريبة كا٤بولدات العجيبة ٝبع شتات دقائق الفقو كشوارده. أب اف 

و مشكبلت الركضة كقد ٠بيتو خادـ الرافعي قاؿ فتحت بو مقفبلت فتح العزيز كشرحت في
 ( ٙبقيق الطالب عبدالعزيز الغا٭بيّٖكالركضة. انظر: التعريف با٣بادـ ص: )

 (ّّْ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُٗٓ/ْ) فتح العزيز(  ِ) 
 (.ُٖٓ/ْ) فتح العزيز( ّ) 
ا: (، كاصطبلحٕٗ/ُّ(، تاج العركس )ٖٗ( لغة: التفويض. انظر: أنيس الفقهاء )ص: ْ) 

(، فتح ا٤بعْب َِٔ/ِتفويض شخص أمره إٔب آخر فيما يقبل النيابة.انظر: أسُب ا٤بطالب )
 (ّٗٓص: )
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هما ٍب باعاه من ثالث كال ٥بما ككيل (ِ)لو اشَبل (ُ)ألهنما بائعاف للشفيع فصار الوكيل
خبلؼ أف الصفقة تتعدد حينئذ كقد تقدـ ُب ا١بواب عن خركج الشفعة عن األصل 

كالذم قدمو ىو ٫بو ما قدمتو فرقا بْب الشفعة  (ْ)ما يؤيد ذلك. انتهى (ّ)ا٤بقرر ىنا
على التعدد بتعدد ا٤بوكل ُب  (ٔ)كاَّموع (ٓ)كالبيع، كاعلم أف قضية اقتصار الركضة

لكن ال يتم االستشهاد حينئذ ، عة يقتضي أنو ال فرؽ بْب جانب ا٤بشَبم كالبائعالشف
فمن ٍب زاد الرافعي ما قدمتو عنو ليتم لو  (ٕ)١بميع ما قالو صاحب الوجو الرابع

ما  (ٖ)االستشهاد إال أف فيما ذكره نظرا ظاىرا من حيث ا٢بكم كمن ٍب أطلق ا٤بتأخركف
من أنو ال فرؽ ُب التعدد بتعدد ا٤بوكل ُب الشفعة  (َُ)عكاَّمو  (ٗ)اقتضاه كبلـ الركضة

ُب أف  (ُِ)ُب الشفعة صريح (ُُ)بْب ا٤بشَبم كالبائع ككذلك ما مر من عبارة الشيخْب

                                                           

 ( ُب )ب( كما.ُ) 
 ( ُب )ب( اشَباه.ِ) 
 ( ُب )ب( ىنا.ّ) 
 (.ُٗٓ-ُٖٓ/ْ) فتح العزيز( ْ) 
 (ّّْ/ّ( ركضة الطالبْب )ٓ) 
 (.ّٖٔ/ٗ( اَّموع )ٔ) 
اإلماـ ا٢بب  للفوراين( أبو سعد ا٤بتؤب عبد الرٞبن بن مأموف ( ىو صاحب )التتمة على اإلبانةٕ) 

ق، انظر: طبقات الشافعية الكبل ْٖٕالبحر الفقيو أحد األئمة الرفعاء  توُب سنة
(ٓ/َُٔ-َُٕ.) 

 (ّٕٔ/ِ(، حاشية الرملي على األسُب )ِْٔ/ٓالنجم الوىاج )( ٖ) 
 (ّّْ/ّة الطالبْب )( ركضٗ) 
 (.  ّٖٔ/ٗاَّموع ) (َُ) 
 (ّّْ/ّ(، ركضة الطالبْب )ُٗٓ-ُٖٓ/ْ) فتح العزيز( ُُ) 
: اض ا٣بالص من كل شيء، كيقاؿ للنب كالبوؿ صريح إذا ٓب يكن فيو رغوة. ( الصريح لغةُِ) 

= 
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من يقوؿ باعتبار ا٤بوكل ال يفرؽ بْب تعدده من جانب البائع كجانب ا٤بشَبم ككذا من 
ألف قولو فيو حٌب  (ُ)ده الرافعيكألجل ذلك اعَبض الزركشي ما زا، يقوؿ باعتبار الوكيل

٨بالف ٤با استشهد بو بل كلؤلصح ُب باب الشفعة ألف قضيتو أف من  (ِ)لو باع إْب
تعدد منهما من جانب البيع كاف منظورا إٔب تعدده كا٤بوكل تعدد بقضية النظر إٔب 
تعدده أف يكوف كما لو باع اثناف كاحدا كال خبلؼ أف الصفقة تتعدد ُب غّب باب 

فعة، كللشفيع أخذ نصيب أحد البائعْب على األصح فظهر ٨بالفتو للمستشهد بو الش
 بل كلؤلصح انتهى. 

فتفطن ٥بذا ال فإنو زلت فيو أقداـ كثّبين كٓب أر من قاـ حوؿ شيء ٩با قدمتو إال 
من  )كحاضر(كامتناع التبعيض ُب األخذ كما تقرر ىو ، شكر ا سعيو الزركشي

ا٢باضر باألخذ إٔب حضور من غاب فليس لو أخذ لم يصبر( شركاء غاب بعضهم ك)
من  ثم من حضر(حصتو فقط بل إما أف يأخذ الكل كيصب إٔب حضور باقي الشركاء )

( ال بأف يأخذ منو أو شارؾ )بحصتوكلو أخذ منو   ا٢باضر الشقص أخذ(الغائبْب بعد )
فإذا كاف ألربعة دار ، من غائبْب واحدا(كاف ىذه الذم حضر )  ولو() نصف الشقص

فباع أحدىم نصيبو كاستحقها الباقوف بالسواء فحضر أحدىم ٓب يأخذ حصتو فقط بل 
يأخذ الكل أك يَبكو لئبل يبعض الصفقة على ا٤بشَبم إف ٓب يأخذ الغائباف كلو تأخّب 

 .(ّ)األخذ لصورٮبا كما يفيده كبلمو

                                                           

 (ّْٓ/ٔتاج العركس )(، َٗٓ/ِ(، لساف العرب )ُّٗ/ْانظر: هتذيب اللغة )
 (ُٖٓ/ْ) فتح العزيز(  ُ) 
 ( ُب )ب( إٔب آخره.ِ) 
 (.ُْٓ/ِ( إخبلص الناكم )ّ) 
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لعذره ُب أف ال يأخذ ما يؤخذ منو، فإف أخذ الكل كحضر  (ُ)بلـ أصلودكف ك 
الثاين ناصىفو نصف الثمن كللثالث إذا حضر أخذ ثلث ما ُب يد كل من األكلْب كثلث 

كأخذ نصف ما بيد األكؿ كال يتعرض للثاين كعكسو على ما قالو ، ما بيد أحدٮبا فقط
فإف رد األكؿ ما أخذه بعيب ٍب حضر  (ِ)كأفادتو كالذم قبلو عبارتو دكف عبارة أصلو

الثاين فلو أخذ الكل كللثاين أخذ الثلث من األكؿ ألنو ال يفوت ا٢بق عليو إذ ا٢بق 
ثبت ٥بم أثبلثا فإف حضر الثالث كأخذ نصف ما ُب يد األكؿ كثلث ما ُب يده كيد 

خوذ أك ثلث الثاين ككاف الذم أخذه الثاين من األكؿ ُب األخّبة النصف استوكا ُب ا٤بأ
[ إٔب ما بيد األكؿ كاقتسماه بينهما سواء ُ/ِٕٗالثلث الذم بيد الثاين فلو ضمو ]

من ٜبانية عشر إذ ثلث الثلث كاحد من تسعة مضموما إٔب ستة  فتصح قسمة الشقص
ربعة كما على اثنْب فيضرباف ُب تسعة للثاين منهما ُب ا٤بضركب فيها بأ (ّ)منها فبل يصح

كإذا كاف ربع الدار ٜبانية عشر كاف ٝبلتها اثنْب ، فضل بْب األكؿ كالثالث لكل سبعة
كسبعْب كجاز للثالث أخذ الثلث ا٤بذكور ألنو ما من جزء إال كلو منو ثلثو كإف شفع 
]ا٢باضراف ٍب غاب أحدٮبا فحضر الثالث كٓب يقض لو على الغائب فهل لو أخذ نصف 

ألف غيبة أحدٮبا ٘بعل ا٢باضرين ٮبا الشفيعْب أك ثلثو ألنو الذم  (ْ)ما بيد ا٢باضر[
كقضية ما مر جواز األمرين، لكن قضية حكايتهم الوجهْب ، يستحقو منو كجهاف

خبلفو، كعليو فالذم يتجو الثاين كال نسلم أف غيبة أحدٮبا بعد أخذه ٘بعل الشفيعْب 
الثالث أخذ منو نصف ما  ٮبا ا٢باضرين فإذا حضر الغائب كغاب ا٢باضر فإف كاف

                                                           

 (.ُّٔ( ا٢باكم الصغّب ص: )ُ) 
 ( ا٤برجع السابقِ) 
 ( ُب )ب(: فبل تصح.ّ) 
 ( ساقط من )أ(.ْ) 
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بيده أخذ من ىذا الذم حصل السدس كبو يتم نصيبو، أك ثلثو أخذ من ىذا الثلث، 
كلو استحق حاضر كغائب فعفى ا٢باضر كمات الغائب فللحاضر إذا كرثو أخذ الكل 
كال أثر لعفوه ألخذه إال أف ٰبق اإلرث كلو حدث مع األكؿ ريع من أجرة كٜبر كغّبٮبا 

( ٢بدكثو بال ريعيزاٞبو فيها الثاين كالثالث بل يأخذ كل منهما ما ٱبصو ) سلمت لو فبل
 (ُ)ا٤بشَبم، ك٧بل ذلك كما علم من العلة على ملك األكؿ كما ال يزاحم الشفيع

كالثالث مع  (ِ)ك٩با مر أكؿ الباب ُب غّب ما تبع من ٫بو الثمرة قبل التأبّب، ا٤بذكورة
كلو بُب األكؿ أك غرس  (ّ)خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ ا٢باكم، الثاين كالثاين كالثالث مع األكؿ

ال  فيما قسمو ا٢باكم بينو كبْب الغائبْب ٍب حضرا ٓب يبلغا عليو ٦بانا كما أف الشفيع
( على المأخوذ منويما يأخذ كل منهم )ف والعهدة()، يقلع بناء ا٤بشَبم كغراسو ٦بانا

مستحقا بعد ما أخذ األكؿ الكل كالثاين النصف كالثالث ثلث ما  فإذا خرج الشقص
بيد كل منهما رجع األكؿ على ا٤بشَبم بالثمن كلو كالثاين على األكؿ بالنصف كالثالث 

ف التملك كتسليم الثمن جرل بينهم أل، عليهما بالثلث كما يرجع ا٤بشَبم على البائع
كمشل كبلمو إف أريد ا٤بأخوذ منو كلو حكما ا٤بشَبم كإف ٓب يؤخذ منو فيما  (ْ)]لذلك[

إذا امتنع ا٤بشَبم من قبض ا٤ببيع فللشفيع تكليفو قبضو ليأخذه منو فإف كاف غائبا 
                                                           

احبو عن كجهو. انظر: الصحاح حدث يشغل ص ا٤برض لعدة معاف منها ( العلة لغةُ) 
تقوؿ كىذا علة ٥بذا أم سبب. انظر:  السببكمنها  (ُْٕ/ُُ(، لساف العرب )ُّٕٕ/ٓ)

كاصطبلحا: كصف  (ْْٓ/ُ(، معجم الصواب اللغوم )ٓٗ/ُاكم كايط األعظم )
ظاىر منضبط دؿ الدليل على اعتبار ا٤بعُب ا٤بوجود فيو مناطا مقصودا للشارع من شرع 

 (َّ. انظر: أثر ٚبصيص العلة ُب الفركع الفقهية )ص: ا٢بكم
: التلقيح كىو شق طلع النخلة االنثى لذر شئ من طلع النخلة الذكر فيو، سواء تشقق ( التأبّبِ) 

 (ُُالطلع بنفسو، أـ بفعل االنساف.انظر: القاموس الفقهي ص: )
 (.ُّٔ( ا٢باكم الصغّب ص: )ّ) 
 ( ساقط من )أ(.ْ) 
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صنف، نصب ا٢باكم من ينوب عنو ُب ذلك كلو أيضا األخذ من البائع كما ذكره ا٤ب
 كعهدتو على ا٤بشَبم كإف أخذ من البائع النتقاؿ ا٤بلك إليو منو كإذا أخذ الشفيع

كإف اهندـ باهنداـ الدار ا٤بشتملة عليو بعد البيع كقبل األخذ  )ملكو(بالشفعة  الشقص
العرضية مع النقص ٔبميع الثمن ألف كٓب يتلف شيء من أجزائو فبل ٲبنع ذلك من ٲبلك 

بو فبل اعتبار بو كما ال  صّبكرة النقص منقوال أمر عرضي بعد البيع كتعلق حق الشفيع
ٲبنع طرك ا٥بدـ بعد الشراء من ملك ا٤بشَبم للنقص كإف ٓب يدخل ُب البيع لو جرل 

بغّبه فيأخذ بكل الثمن أك يَبؾ أما إذا كقع  (ُ)كىي منهدـ ككاالهنداـ فيما ذكر التعييب
بعد رؤيتو  تلف لنقصها فيأخذه الثاين ٕبصتو من الثمن كإ٭با ٰبصل ملك الشفيع

( أك أخذت بالشفعةبالشفعة أك ) بنحو تملكت(للشقص كعلمو بالثمن بأف يأٌب )
ك٫بو ا٤بعيب  (ِ)ا إذ لو ٓب يأت بذلك كاف من باب ا٤بعاطاة[ ُِّ/ِٕٗاخَبت األخذ ]

٤با ذكرتو من زيادتو كخرج بو قولو إ٭با يطالب بالشفعة ك٫بوه ألف ٦برد الرغبة ال دخل لو 
 إف(ُب ا٤بلك ٖببلؼ ٫بو أخذت فإنو كإف كاف لو دخل فيو إال أنو ال ٰبصل معو إال )

كا٢باؿ أنو ال ربا فيكفي ، ( أم ذمة الشفيع)رضي ذمتووف ا٤بشَبم قد انضم إليو ك
لو ألف ا٤بلك ُب ا٤بعاكضة ال يتوقف على القبض كخرج  ذلك كإف ٓب يسلم الشقص

ضة أك ذىب بف (ّ)ما لو باع شقصا من دار عليها صفائح وال ربا(بقولو: من زيادتو )

                                                           

: إذا جعلو ذا عيب أك إذا نسبو إٔب العيب.انظر: مشس العلـو كدكاء كبلـ العرب من ( التعييبُ) 
 (.ّْٖٔ/ٕالكلـو )

طي: تناكؿ ما ال لغة: ا٤بناكلة. عاطى الصيب أىلو إذا عمل ٥بم كناكؿ ما أرادكا. كالتعا ( ا٤بعاطاةِ) 
أف يتفقا على ٜبن كمثمن كيعطيا من غّب  (، كشرعا: صورة ا٤بعاطاةَِٖ/ِٰبق.انظر: العْب )

 (ّ/ِإٯباب كال قبوؿ كقد يوجد لفظ من أحدٮبا.انظر: أسُب ا٤بطالب )
من حجارة أك لوح ك٫بوٮبا ككجو كل شيء  : ٝبع )صفيحة( كىي: كل عريض(  الصفائحّ) 

عريض كوجو السيف كاللوح أك ا٢بجر كصفيحة الوجو بشرة جلده ككعاء. انظر: ٤بعجم 
= 
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بو ُب اَّلس حذرا من الربا كما علم من بابو أما لو كاف  (ُ)عكسو فيجب ]التقابض[
( قضي لو) قد ( كوف الشفيعأوالثمن ذىبا فبل يصح البيع ألنو من قاعدة مد عجوة )

 ُّا بأف ٛبلك عند القاضي كٰبكم لو ُّا بعد إثبات حقو فيها عنده كإف ٓب يسلم
من األخذ  (ِ)العوض ألنو منزؿ منزلة ا٤بشَبم حٌب كأف العقد كقع لو إال أنو ]ٱبٌّب[

كالَبؾ فإذا طلب كتأكد طلبو بالقضاء كجب أف ٰبكم لو بذلك كما تقرر من أف ا٢بكم 
 (ْ)كاإلماـ  (ّ)إ٭با يكوف بثبوت حق الشفعة ال با٤بلك ىو ما صرح بو ابن الرفعة

ا يرد على حق سابق كالسابق للشفيع حق التملك بالشفعة ألف حكمو إ٭ب (ٔ()ٓ)كالغزإب
أنو يكوف بثبوت ا٤بلك لو، ككبلـ ا٤باكردم  (ٗ()ٖ)الكاُب (ٕ)ال با٤بلك لكن صرح صاحب

                                                           

 (ُٔٓالوسيط )ص: 
 ( ُب )أ( التناقص. ُ) 
 ( ُب )أ( يتخّب.ِ) 
 ( قسم الطالب كليد ا٤برزكقي.ّٓٓ( ا٤بطلب العإب ص: )ّ) 
 (.َّّ/ٕ( هناية ا٤بطلب )ْ) 
اإلماـ ا١بليل أبو حامد الغزإب حجة اإلسبلـ  مد بن ٧بمد بن ٧بمد بن أٞبد الطوسي( ٧بٓ) 

، كىو خادـ ا٤بذىب بكتبو ا٤بشهورة الٍب  جامع أشتات العلـو كا٤ببز ُب ا٤بنقوؿ منها كا٤بفهـو
ٮبيتها اعتُب العلماء ُّا كُب مقدمتهم اإلماـ الرافعي ُب منها: الوسيط، كالبسيط، كالوجيز، كأل

 (.ُُٗ/ٔ(. انظر: طبقات الشافعية الكبل )َٓٓشرحو الكبّب على الوجيز. توُب )
 (.ُٖ/ْ( الوسيط )ٔ) 
اسي مظهر الدين ا٣بوارزمي  من أىل أبو ٧بمد العب ( ٧بمود بن ٧بمد بن العباس بن أرسبلفٕ) 

خوارـز كاف إماما ُب الفقو كالتصوؼ فقيها ٧بدثا مؤرخا لو تاريخ خوارـز قاؿ شيخنا الذىيب 
كقفت على ا١بزء األكؿ منو كبيتو بيت العلم كالصبلح قاؿ كأقاـ ٖبوارـز يفيد الناس كينشر 

 (.ِٖٗ/ٕكبل )ق. انظر: طبقات الشافعية الٖٔٓالعلم  توُب ُب شهر رمضاف 
 (ُُٖ/ٕ( الكاُب نظم الشاُب. انظر: األعبلـ للزركلي )ٖ) 
 (.ُٖ/ْ( الوسيط )ٗ) 
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أنو ٯبوز لو كل من األمرين كأنو ال خبلؼ  (ِ)كالذم يتجو خبلفا لئلسعاد (ُ)يساعده
ىو ا٤بلك نفسو كالذم يتجو أثبت بينهما ُب ا٢بصة ألف الذم بقي من الدفعة شقو إ٭با 

الكاُب سبقو إ٭با ىو ثبوت ا٤بلك أم التملك فاٙبدا حينئذ كخرج بالقضاء ما لو ٛبلكو 
 ٖببلؼ القضاء لفوتو. (ّ)عند الشهود فبل ٲبلكو باإلشهاد عندىم كما صرح بو ا٢باكم

 (ْ)كظاىر كبلمهم أنو ال فرؽ ىنا بْب فقد القاضي ككجوده لكن ٕبث ابن الرفعة 
 (ٓ)ٕبق التفصيل اآلٌب ُب ىرب ا١بماؿ حيث يقـو اإلشهاد مقاـ القضاء كأجاب شيخنا

ىذين األمرين ٓب  (ٔ)أحد بأنو قد يفرؽ بأف الضرر ىناؾ أشد منو ىنا، كإذا ملك الشفيع
العوض كإف ٓب يكن ا٤بشَبم  فيعحٌب يسلم إليو الش ٯبب ا٤بشَبم على تسليم الشقص

 سلم الثمن إٔب اآلف إذ ال يلزمو أف يؤخر حقو إذا أخر البائع حقو فإف غاب الشفيع
أمهل ثبلثة أياـ ٍب يفسخ القاضي ٛبلكو أك كونو قد سلم إٔب ا٤بشَبم عوض الثمن 

كتسليم ا٤ببيع حٌب لو امتنع ا٤بشَبم من تسليمو خلى بينهما الذم بذلو للبائع تسليما  
التسليم أك يقبض عنو كٓب ٱبّبكه ىنا بْب القبض  (ٕ)أك رفع للقاضي ليلومو الشفيع
كغّبه من الديوف ألف اإلبراء إ٭با يكوف بعد ثبوت دىين كال دىين بىعدي لكن ىل   (ٖ)كاإلبراء

                                                           

 (.ِّٗ-ِّٖ/ٕ( ا٢باكم الكبّب )ُ) 
 ( قسم الطالب عبد ا سيد أٞبد.ّٓٔ( اإلسعاد )ص ِ) 
 (. ُّٔ( ا٢باكم الصغّب )ص ّ) 
 ( قسم الطالب كليد ا٤برزكقي.ّٓٓ( ا٤بطلب العإب )ْ) 
 (.ّٗٔ/ِأسُب ا٤بطالب )( ٓ) 
 ( ُب )ب( بأحد. ٔ) 
 ( ُب )ب( ليلزمو.ٕ) 
(، لساف ُّٗ/ُٓ: التنزيو كالتخليص كا٤بباعدة عن الشيء. انظر: هتذيب اللغة )(  اإلبراء لغةٖ) 

(، كاصطبلحا: إسقاط ما ُب الذمة أك ٛبليكو. انظر: أسُب ا٤بطالب ّّ/ُالعرب )
= 
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ٍب  (ُ)ٗبنزلة الرضى لذمتو قاؿ ابن الرفعة فيو احتماالف أقواٮبا نعميكوف إبراؤه 
أم مثل الثمن ا٤بثلي فإذا  )كالثمن( ففي األكؿ سلمو (ْ)أك متقـو (ّ)إما مثلي(ِ)العوض

٪بم كتابو أخذه  أك جعلو رأس ماؿ سلم أك صاّب بو عن دين أك باع الشريك الشقص
ٗبثل الثمن أك ا٤بسلم فيو أك الدين أك النجم إف كانت مثلية، كقدر كل منهما ٗبعيار 

كصرح بو  (ٔ)فإف قدر بغّبه كمائة رطل حنطة أخذ ٗبثلو كزنا كما مشلو كبلمو (ٓ)الشرع
 .[ُ/َِٖ]  (ٕ)الشيخاف

                                                           

 (ِٔٓ/ْ(، هناية اتاج )ُٔٓ/ِ)
 ( قسم الطالب صاّب الثنياف.ِٕٔ( ا٤بطلب العإب )ُ) 
 (ْْٗ/ُٖ(، تاج العركس )ِِٗ/ِ. انظر: اكم كايط األعظم )( العوض: البدؿِ) 
تو، كزائدة، كا٤بثاؿ : يستعمل على ثبلثة أكجو ٗبعُب الشبيو، كٗبعُب نفس الشيء كذا(  ا٤بثل لغةّ) 

(، كاصطبلحا: ما يوجد لو مثل ُب ّٔٓ/ِٗبعُب الوصف كالصورة انظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )
(، موسوعة كشاؼ اصطبلحات ُٖٓ/ٔاألسواؽ ببل تفاكت يعتد بو. انظر: رد اتار )

 (ُْْٓ/ِالفنوف كالعلـو )
ما ال ييوجد لو ًمثله (، كاصطبلحا: ِٓٓ/ُٔانظر: تاج العركس ) : أم ذك قيمة.( ا٤بتقـو لغةْ) 

. انظر: ٦بلة األحكاـ العدلية )ص: ُب السيوؽ، أك ييوجد لكن مع التفاكت ا٤بعتدٍّ بو ُب القيمة
 .(ُٕٗ)ص:  للبكٍب التعريفات الفقهية(، ُّ

 ( .ُٕٔ/ٖ) العزيز فتح( معيار الشرع الذل تراعى بو ا٤بماثلة ىو الكيل كالوزف.  انظر: ٓ) 
 (.ُٕٗ( أم صاحب اإلرشاد )ٔ) 
 (.ِٕٓ/ّ( ركضة الطالبْب )ِّْ/ْ) فتح العزيز( ٕ) 
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قدره كيبل، فإف عدـ بأف الذم عليو ا١بمهور أنو يأخذه ب (ُ)كإف نازع فيو ابن الرفعة
ا٤بثل كقت األخذ كلو بأف كجده بزيادة على قيمتو أك منعو من الوصوؿ إليو مانع أخذ 
٩با مر ُب الغصب أك كاف العوض متقوما فسلم قيمة ٜبن مثلي فيقد، أك متقـو ليأخذ ُّا 

ما ذكر كإ٭با ملك تسليم ا٤بثل كالقيمة لزكاؿ اإلضرار با٤بشَبم كاعتبارىم ا٤بثل كالقيمة في
 على الغصب، كمنو يؤخذ أنو يأٌب ىنا نظّب ما مر، ٍب فيما لو ظفر الشفيع (ِ)مقيس

با٤بشَبم ببلد آخر كأخذ فيو كىو أنو يأخذ ا٤بثل كٯبب ا٤بشَبم على قبضو ىناؾ إف ٓب 
كأف القيمة يكن لنقلو مؤنة كالطريق آمن كإال أخذ بالقيمة ٢بصوؿ الضرر بقبض ا٤بثل 

كالبن الرفعة ُب ذلك احتماالف غّب ما ذكرت ٓب  (ّ)حيث أخذت يكوف للفيصولة،
كقد علمت أف ما ذكرتو ىو القياس كليس ذلك عذرا  (ْ)يرجح منها ىو كال غّبه شيئا

ل لو ملك الثمن قب أف الشفيع (ٓ)لو ُب تأخّب األخذ كال الطلب، كٕبث ابن الرفعة
األخذ تعْب األخذ بو ال سيما ا٤بتقـو ألف العدكؿ عنو إ٭با كاف لتعذره قاؿ: كٰبتمل 

 .خبلفو ٤با فيو من التضييق

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: كليد ا٤برزكقي. ُّٕ-ُّٔا٤بطلب العإب ص ( ُ) 
ر: أساس الببلغة لغة: مصدر من الفعل قيس، كىو ٗبعُب التقدير، كا٤بساكاة. انظ ( ا٤بقيس عليوِ) 

(، كاصطبلحا: معُب من معاين األصل ُب اإلصطبلح. انظر: هناية السوؿ شرح ُُْ/ِ)
 (ٖمنهاج الوصوؿ )ص: 

( قاؿ البجّبمي: كمعُب كوف القيمة للفيصولة أنو إذا غرمها ٍب اجتمعا ُب ا٤بكاف ا٤بذكور ليس ّ) 
ثل. حاشية البجّبمي للمالك ردىا كطلب ا٤بثل كال لآلخر اسَبداد القيمة كبذؿ ا٤ب

(ّ/َُِ.) 
 ٙبقيق/الطالب: كليد ا٤برزكقي. ُّٕ-ُّٔا٤بطلب العإب ص  (ْ) 
 ٙبقيق/الطالب: كليد ا٤برزكقي. َُّا٤بطلب العإب ص  (ٓ) 
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كا٤بعتب ُب ا٤بثلي الذم فقد قيمتو يـو األخذ كُب  (ِ): كاألكؿ أصح،(ُ)قاؿ األذرعي
بيع بو  ا٤بتقـو قيمتو يـو عقد ألنو كقت إثبات العوض كاستحقاؽ الشفعة فيعتب فيما

اعتبار  (ّ)با٤بشَبم ببلد غّب بلد البيع كأخذ فيو فقضية قيمة يـو البيع، كلو ظفر الشفيع
قيمتو بنقد بلد البيع ألف اإلثبات كاالستحقاؽ ا٤بذكورين كانا فيو ال ُب بلد اآلخر كفيما 

تبعا ١بماعة كأما ما  (ٓ)ىناكما أفاده كبلمو (ْ)صاّب بو عن دـ قيمة الدية يـو الصلح
من اعتبار يـو ا١بناية فمردكد بأنو غلط، كفيما  (ٕ)كالشيخْب  (ٔ)مشى عليو ُب ركضو

                                                           

اإلماـ العبلمة ا٤بطلع صاحب  ( ىو أٞبد بن ٞبداف بن أٞبد بن عبد الواحد األذرعيُ) 
التصانيف ا٤بشهورة. كأقبل على االشتغاؿ كالتدريس كالتصنيف كالكتابة كالفتول كنفع الناس 
كحصل لو كتب كثّبة لقلة الطبلب كنقل منها ُب تصانيفو ٕبيث إنو ال يوازيو أحد من 

ية أصغر من القوت ا٤بتأخرين ُب كثرة النقل ككتب على ا٤بنهاج القوت ُب عشر ٦بلدات كالغن
كالتوسط كالفتح بْب الركضة كالشرح ُب ٫بو عشرين ٦بلدا كالتنبيهات على أكىاـ ا٤بهمات كىو 
ثقة ثبت ُب النقل ككثّب من الكتب الٍب نقل عنها قد عدمت فأبقى ا تعأب ذكرىا بنقلة 

 (.ُُْ/ّ)عنها كإيداع ما فيها من الفوائد كالغرائب ُب كتبو. انظر: طبقات الشافعيْب 
 (.ِِٕ/ّحاشية الشربيِب على البهجة الوردية ) (ِ) 
 ( ُب )ب(: )اعتبار قيمتو(.ّ) 
(، لتوقيف َّّ/ّ: ضد الفساد، كا٤بسا٤بة بعد ا٤بنازعة. انظر: مقاييس اللغة )( الصلح لغةْ) 

النزاع. انظر: حاشيتا (، كاصطبلحا: عقد ٰبصل بو قطع ُِٖعلى مهمات التعاريف )ص: 
 (ِّٖ/ِقليويب كعمّبة )

 (. ُٔٓ/ِ( إخبلص الناكم )ٓ) 
( ركض الطالب لئلماـ إ٠باعيل بن ا٤بقرئ كىو ٨بتصر من ركضة الطالبْب لئلماـ النوكم ٔ) 

( كتعقبو زكريا األنصارم: )كذا ُب ّٗٔ/ِانظره مع شرحو أسُب ا٤بطالب ) رٞبهما ا.
 األصل كصوابو يـو الصلح(.

 (.ٕٖ/ٓ( ركضة الطالبْب )ْٖٖ/ُُ) فتح العزيز( انظر:  ٕ) 
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قيمة ا٤بنفعة كفيما أصدقو أك خالع زكجتو عليو أك أمتعو  (ُ)استأجر بو أجرة ا٤بثل ال فيها
متقـو كقيمتو  كا٣بلع كاالمتناع ألف البيضع (ِ)مطلقتو مهر ا٤بثل أك متعتو حاؿ النكاح

كالشقص عوضها كفيها جعلو جعبل  (ّ)مهر ا٤بثل كألف متعة ا٤بثل ىي الواجبة بالطبلؽ
 على عمل يأخذه بعد العمل بأجرتو كفيما أقرضو يأخذه بعد ملك ا٤بستقرض الشقص

 بقيمتو كإف قلنا للمقَبض يرد ا٤بثل الصورم.

ض ا٤بقـو يكوف كثوب كىو ظاىر كيكوف كبضع كما علم أف العو  (ْ)كفيما تقرر 
ُب اإلصداؽ كا٣بلع بالشقص فّبجع ٗبهر ا٤بثل كدـ صوّب عنو بالشقص فّبجع ٤با مر 

 كمنعو أعطى ُب مقابلها فّبجع ٤بتعة ا٤بثل ال ٤بهره ٤با مر.

ٗبثل النجم إف كاف  عن ٪بم أخذه الشفيع كلو أخذ السيد شقصا بذلو ا٤بكاتب 
مثليا كما مر أك بقيمتو إف كاف متقوما كلو جعلو رأس ماؿ سلم أخذه ا٤بثل ا٤بسلم فيو 

كالشراء فلو رد   فإف كاف متقوما أخذه بقيمتو كأخذ الشفيع، ا٤بثلي كما مر أيضا
ب كال يتصرؼ فيو قبل أقبضو كإف سلم ٲبينو فإف أفلس بو رجع فيو ا٤بشَبم بعي الشقص

                                                           

 ( ُب )ب(: )كفيما لو استأجر بو أجرة ا٤بثل ألهنا...(. ُ) 
: الضم كالتداخل، كمنو قو٥بم: تناكحت األشجار، كيطلق على العقد كالوطء. ( النكاح لغةِ) 

اصطبلحا: عقد يتضمن إباحة كطء بلفظ إنكاح أك تزكيج (، ك ِْٔ/ِانظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )
أك ترٝبتو، كىو حقيقة ُب العقد ٦باز ُب الوطء كما جاء بو القرآف كاألخبار. انظر: أسُب 

 (ٖٗ/ّا٤بطالب )
بلحا: حل (، كاصطْْْ/ِ: التخلية كاإلرساؿ. انظر: اإلبانة ُب اللغة العربية )( الطبلؽ لغةّ) 

وه. انظر: غاية البياف )ص:  ؽ أىك ٫بى ة النٍّكىاح بًلىٍفظ الط بلى  (ُِٔعقدى
 ( ُب )ب(: )كٗبا تقرر(.ْ) 
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على ملكو أك كونو قد سلم  (ُ)كلو التصرؼ فيو بعد الطلب كقبل التملك ألنو إٔب اآلف
ُب الصورتْب اآلتيتْب ألف الثمن ينقسم على ا٤ببيع بقدر  حصتو أم حصة الشقص

فيهما للمشَبم كإف تفرقت الصفقة عليو ٤با يأٌب فيهما كأف ما يتصوراف  قيمتو ببل خيار
[ لعدـ الشركة أك لكونو منقوال أك غّب ِ/َِٖمع غّبه ال شفعة فيو ] أف بيع الشقص

قوؿ عن أحدٮبا فقط فهو أعم من  منقسم قهرا أك فيو الشفعة كعفا الشفيع
ٗبثل  :)مع منقوؿ( كذلك كسيف بيع مع دار صفقة كاحدة فيأخذ الشفيع(ِ)أصلو

 حصتو من الثمن موزعا عليهما باعتبار قيمتهما يـو البيع.

 ٜبانْب كقيمة السيف عشرين أخذ الشقص فلو كاف الثمن ما تبْب كقيمة الشقص 
بأربعة أٟباس الثمن كال خيار للمشَبم كإف تفرقت الصفقة عليو ألنو دخل عا٤با با٢باؿ 

 .(ّ)كقضيتو أنو لو جهل ا٢باؿ ٚبّب كىو ما ٕبثو األذرعي

 .الظاىر أهنم جركا ُب ذكر العلم على الغالب  (ٓ)شيخنا (ْ)لكن نقل

  أخذ الشفيع (ٕ)أك غّبىا بعد البيع أك قبل (ٔ)ا٤ببيع بآفة من الشقص تلفأك إف  

                                                           

 ( ُب )ب( سقط )إٔب(.ُ) 
(  عب اإلرشاد بقولو: ))مع غّب((، بدؿ قوؿ ا٢باكم: ))مع منقوؿ((؛  قاؿ ُب إخبلص ِ) 

يعو مع ا٤بنقوؿ دكف العقار الذم ال (: ))ألنو قد يوىم ٚبصيص ا٢بكم ببّٓٓ/ِالناكم )
 شفعة فيو كبناء دكف أرضو كٮبا سواء((. انتهى.

 (.َّٕ/ِأسُب ا٤بطالب )ر (ّ) 
 ( ُب )ب(: )قاؿ شيخنا(. كسقطت منو كلمة )لكن(.ْ) 
 (.َّٕ/ِ( أسُب ا٤بطالب )ٓ) 
ك قحط. انظر: ا٤بعجم الوسيط : كل ما يصيب شيئا فيفسده من عاىة أك مرض أ( اآلفةٔ) 

(ُ/ِّ) 
 ( ُب )ب(: )كقبل(.ٕ) 
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كأف غشيو سيل (ُ)بالعقد كالسقف أك البناء كحده أك مع بعض العرصةيفرد  جزء
يـو  مغرؽ فيأخذ الباقي منو ٕبصتو من الثمن موزعا على ا٤بأخوذ كغّبه باعتبار قيمتهما

البيع بناء على ما مر ُب تفريق الصفقة من أف ٫بو السقف كأحد القٌنْب ا٤ببيعْب صفقة 
 ال كأطراؼ ا٤ببيع.

ا١بزء    (ِ)كال يتحد ا٤بشَبم كإف تفرقت الصفقة عليو ىنا أيضا ألف ]تلف[ 
 كفوات بعض ا٤ببيع ُب يد البائع.

كال انفصاؿ لبعضو  إْب ما لو تعٌيب من غّب تلف شيء منو )تلف(كخرج بقولو:  
كانكسار جذع كاضطراب سقف كٓب يسقط  (ّ)عن بعض كانشقاؽ جدار كميل أسطوانة

 .(ْ)أك سقط منو شيء فيأخذ إما بكل الثمن أك يَبؾ كما علم من قولو السابق

إٔب ا٤بشَبم عوضا عن الثمن فخرج مستحقا  كإف هتدـ كلو سٌلم الشفيع 
يبطل البيع كالشفعة كإف علم بذلك ألهنا ال تستحق ٗباؿ معْب كٓب نحاس ٓب أك زيفا ك

يقصر ُب الطلب كحينئذ أبدؿ ٗبا أداه غّبه ٩با ٯبب بذلو ُب األخذ بالشفعة ال فرؽ ُب 
ذلك بْب ا٤بعْب كتملكت ُّذه الدراىم كغّبه كتملكت ٗبائة درىم كال ينافيو كبلـ 

                                                           

ال بناء فيها كقرص من الطْب اركؽ أك  : ساحة الدار كالبقعة الواسعة بْب الدكر( العرصةُ) 
ا٤بعجم الوسيط صفيحة من ا٢بديد تثبت ُب التنور لينضج عليها ا٣ببز كغّبه. انظر: 

(ِ/ّٓٗ) 
 ( قولو: )تلف( سقط من )أ(.ِ) 
: شكل ٙبيط بو دائرتاف متوازيتاف من طرفيو، ٮبا قاعدتاه، يصل بينهما سطح ( األسطوانةّ) 

مستدير يفرض ُب كسطو خط مواز لكل خط يفرض على سطحو بْب قاعدتيو. انظر: 
 (ِْالتعريفات )ص: 

  قولو )أك قيمة متقـو يـو عقد كبضع كدـ كمتعة ك٪بم(.( ُبْ) 
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 كما سيجيء.(ُ)الركضة

بأف شفع بالعْب جٌدد التملك بالشفعة كما أفهمو كبلـ  بو نعم إف ٛبلك 
 .(ِ)ا١بمهور

: أنو األظهر عند األصحاب، ليتبٌْب فساد التملك (ْ)(ّ)كقاؿ الرافعي ُب التذنيب
 األكؿ بدفعو ُب مقابلتو ما ال يقابل بو 

يوافقو  كيظهر فائدة  (ٔ)اكمأنو ملك كالثمن دين عليو ككبلـ ا٢ب  (ٓ)كصحح الغزإب
 .(ٕ)ا٣ببلؼ ُب الفوائد

يقتضيو فإنو قاؿ:  (ٖ)كٗبا تقرر علم أف األكؿ ىو ا٤بعتمد كعمـو كبلـ الركضة 
 ككونو ذكر ذلك لبياف جرياف الصحيح الفرؽ بْب التملك بالعْب كالتملك بالقيمة

 

                                                           

 (ْٗ/ٓ(  ركضة الطالبْب )ُ) 
 فتح العزيز( قاؿ الػرافعي: ))كا٤بفهـو من كبلـ ا١بمهور األكؿ، السيما حػالة العػلم(( ِ) 

 (.ّٗ/ٓ.كركضة الطالبْب )ُٖٓ/ٓ
لئلماـ أيب القاسم عبد الكرًن بن ٧بمد الرافعي، ا٤بتوَب سنة : ىو فوائد على الوجيز، ( التذنيبّ) 

 . ّْٗ/ُىػ. انظر: كشف الظنوف ِّٔ
 (ّّٔ/ّ(  قوت اتاج )ْ) 
مستحقا، لزمو اإلبداؿ كٓب يبطل ملكو كال شفعتو ُب  ( قاؿ ُب الوجيز: ))كإف خرج ٜبن الشفيعٓ) 

 .ُٕٓ/ٓ فتح العزيزوجيز مع أظهر الوجهْب((. انظر: ال
 (.ِّٔالصغّب )ص:  ( ا٢باكمٔ) 
ٙبقيق/عبد ا سيد أٞبد(: كفائدة  ُْٔ(. كقاؿ ُب اإلسعاد )ٕٗ/ْ( الوسيط ُب ا٤بذىب )ٕ) 

 ا٣ببلؼ ُب الفوائد كالثمرة كاألجرة.
 (.ّٗ/ٓ( ركضة الطالبْب )ٖ) 
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ا كقع أليب ا٣ببلؼ ُب بطبلهنا فإنو جرل على الصحيح ُب األكؿ فقط خبلفا ٤ب
 .(ّ) كالقونوم (ِ()ُ)زرعة

ٍب ذًكر مسألة ا٤بلك ال يقتضي عدـ طرد التفصيل فيها أيضا ألف ا٤بدرؾ كاحد 
سيما كقد ساعد ذلك فرقهم ُب أماكن كثّبة بْب التملك بالعْب كُب الذمة كسببو أف ما 

وبل بو ُب الذمة ال يتعْب إال بقبض صحيح كٓب يوجد فهو باؽ على حالو إذ فساد ما ق
 ال يقتضي فساده ٖببلؼ ا٤بعْب فإف فساد مقابلو يقتضي فساده.

  .(ْ)فاندفع ٗبا قررتو ما كقع للشارحْب ىنا من االعَباض على التفصيل ا٤بذكور 

كعلم أف ما كقع من اإلصبلح ُب بعض النسخ من عدـ الفرؽ بْب ا٢بالْب ليس ُب 
 .(ٓ)٧بلو

                                                           

اإلماـ ا٢بافظ الفقيو ا٤بصنف قاضي القضاة  ( أٞبد بن عبد الرحيم بن ا٢بسْب بن عبد الرٞبنُ) 
كٕب الدين أبو زرعة بن اإلماـ العبلمة ا٢بافظ زين الدين أيب الفضل العراقي كعقد ٦بلس 

. اإلمبلء بعد كالده كاشتهر صيتو كصنف التصانيف كخرج التخاريج ككٕب مشيخة ا١بمالية
 (.ُٖ/ْانظر: طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )

 (ِِّ/ِ(  ٙبرير الفتاكم )ِ) 
قاضي القضاة الشيخ عبلء الدين القونوم شيخ الشيوخ قدـ  ( علي بن إ٠باعيل بن يوسفّ) 

ساكر كأيب حفص عمر بن دمشق قدٲبا ك٠بع ا٢بديث من أيب الفضل أٞبد بن ىبة ا ابن ع
القواس كأيب العباس األبرقوىي كابن الصواؼ كابن القيم كا٢بافظْب أيب ٧بمد الدمياطي كشيخ 

 (.ُِّ/َُاإلسبلـ ابن دقيق العيد. انظر: طبقات الشافعية الكبل )
كاالخر: مشس الدين ٮبا: ابن أيب شريف صاحب اإلسعاد )تقدمت ترٝبتو(  ( الشارحافْ) 

 ا١بوجرم )تقدمت ترٝبتو(
( )ٙبقيق/عبد ا سيد أٞبد(: كقع ُب أصل نسختْب من اإلرشاد: ِْٔ( قاؿ ُب اإلسعاد )ٓ) 

))كلو سلم مستحقا أك زيفا جدد كأبدؿ((. كإطبلقو يقتضي أنو البد من التجديد كاإلبداؿ، 
= 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

038 

كأف  (ُ)يد ما ٓب يعلم االستحقاؽ كالزيفأف ٧بل جواز ٘بد كالزركشي كٕبث األذرعي
كأف الشفعة على الفور كإال بطلت الشفعة قطعا  [ بو الشقصُ/ُِٖذلك ال ٲبلك ]

ألنو معرض بذلك كفيو نظر، بل علتهم السابقة أعِب قو٥بم ألهنا ال تستحق ٗباؿ معْب 
مة أك قضى القاضي لو بالشفعة فبل ٰبتاج كٓب يقصر ُب الطلب يرده أما إذا انتفع ُب الذ

 (ِ)إٔب ٛبلك جديد إذ ال مقابل ىنا يفسد التملك بفساده، كمثلو ما لو خرج ما سلمو
 رديئا كإف شفع بالغّب ألف أداءه صحيح بدليل ما إذا رضي بو ا٤بشَبم ٖببلؼ الزيف

 .كا٤بستحق كال يلزمو قبولو من الشفيع

للمشَبم ما لو سلم ا٤بشَبم إٔب البائع  كإف قبلو البائع منو كخرج بتسليم الشفيع 
مستحقا أك زيفا فإف كاف عن ٜبن معْب باف بطبلف البيع إذ ال ٜبن كالشفعة لَبتبها عليو 

 ك خرج رديئا صح البيع فإف خرج بعضو كذلك تفرقت الصفقة أك عٌما ُب الذمة أ
 

                                                           

م((، أك أخذ بعوض ُب الذمة ٍب سواء أخذ بعْب ا٤بستحق كأف قاؿ: ))ٛبلكت ُّذه الدراى
كالركضة فلذلك جريت عليو ُب ىذا  فتح العزيزنقد عنو مستحقا. كىذا ىو ا٤بوافق ٤با ُب 

الشرح. كُب نسخة من اإلرشاد: ))كلو سلم مستحقا أك زيفا أبدؿ، كإف ٛبلك بو جدد(( 
بداؿ كالتجديد، كعلى ىذه النسخة شرح ا٤بؤلف مبتدئا بالكبلـ ُب صورة العْب، فذكر فيها اإل

، أبدؿ ٍب ذكر التملك بعوض ُب الذمة فقاؿ: ))فلو ٛبلك مطلقا ٍب سلم ا٤بستحق أك الزيف
كٓب ٰبتج إٔب ٘بديد التملك. كقيل: حكم ا٤بسألتْب كاحد. قاؿ النوكم: ))كاألصح الفرؽ((. 

ا ٍب رجع إٔب النسخة الٍب ككأف صاحب اإلرشاد جرل أكال على النسخة الٍب شرح عليه
 شرحت عليها كٓب يتيسر لو تغيّب ما ُب الشرح. كا أعلم.

: من كصف الدراىم، يقاؿ: زافت عليو دراٮبو أم صارت مردكدة لغش فيها، كياٌب (  الزيفُ) 
 (ُّْ-ُِْ/٤ٗبعُب االسراع كاالتمايل فيو، كغب ذلك من ا٤بعاين. انظر: لساف العرب )

 ( ُب )ب(: تسلمو.ِ) 
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 كالشفعة. 

ما اقتضاه  كال يلـز ا٤بشَبم الرضى ٗبثلو كإف رضي بو البائع بل يأخذ من الشفيع 
 : )كفيو احتماؿ ظاىر(. (ّ)قاؿ ُب الركضة (ِ()ُ)العقد ذكره البغوم

ليحبسو إٔب أف يقبض الثمن  (ْ)بع تسليموإف ٓب يكن ت كللبائع اسَبداد الشقص
زيادة على الثمن كحط لبعضو عن ا٤بشَبم إذا صدر أحدٮبا من البائع  كيلحق الشفيع

بزيادتو ُب األكؿ كباقي الثمن بعد ا٢بط ُب  زمن خيار بنوعيو أم فيو فيأخذ الشقص
الحق بالعقد حٌب كأنو ٓب يعقد إال بو إما حصل الكل ُب زمن ا٣بيار  الثانية ألف ذلك

فيبطل بو البيع كما مر. كأما حط الكل كالبعض بعد مضي زمن ا٣بيار فبل يلحق 
إذ ال يلحق العقد بل ىو إبراء مستقل أك حط بعيب أم سببو بأف كجد  الشفيع

كامتنع الرد ٢بدكث عيب آخر فيو عند ا٤بشَبم  ذ الشفيعا٤بشَبم بالشقص عيبا قبل أخ
الواجب على البائع للعيب القدًن فيلحق  (ٔ)عنو بو من الثمن ٕبكم األرش (ٓ)فيحط

                                                           

الشيخ أبو ٧بمد البغوم صاحب التهذيب ا٤بلقب ٧بي السنة ككاف  ( ا٢بسْب بن مسعود الفراءُ) 
البغوم يلقب ٗبحيي السنة كبركن الدين كٓب يدخل بغداد كلو دخلها التسعت ترٝبتو كقدره 

 التفسّب كُب ا٢بديث كُب الفقو متسع الدائرة نقبل كٙبقيقا كاف الشيخ اإلماـ عاؿ ُب الدين كُب
رٞبو ا ٯبل مقداره جدا كيصفو بالتحقيق مع كثرة النقل. انظر: طبقات  -أم ا١بويِب–

 (.ٕٓ/ٕالشافعية الكبل )
 (.ّْٓ/ْ( التهذيب )ِ) 
 (.ْٗ/ٓ( ركضة الطالبْب )ّ) 
 ( ُب )ب(: بتسليمو.ْ) 
 )ب(: فحط. ( ُبٓ) 
، كقيل: ىو دية ( األرشٔ)  : التحريش كالفساد، كاألرش من ا١براحات: ما ليس لو قدر معلـو

 (ُِ/ُ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ِّٔ/ٔا١براحات. انظر: لساف العرب )
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السبلمة  ألو  (ُ)صيغة[] ؿلكوف الثمن حينئذ ىو القدر الباقي كألنو بد ا٢بط الشفيع
كما استحقها ا٤بشَبم على البائع كلو شفع أم أخذ شقصا شفعة   استحقها الشفيع

أم  فرد القنٌ  (ِ)بقٌن مثبل كالثمن أم كا٢باؿ أف الثمن عرض معْب كإف اشَبل الشقص
ُب أنو ال يعود إٔب ملك البائع )فالشقص كتالف( ائع بعيب بعد األخذ بالشفعة رده الب

( أم العرض على النسخة الثانية  قيمتو) كُب نسخة: الشفيع )فعلى المشتري(إال بدلو 
األكٔب كىي األحسن  على النسخة كما علم من قولو السابق أك قيمة متقـو أك الشقص

 كما لو باع ٍب اطلع على عيب.  لتعذر رده فبل ينقص ملك الشفيع

ليفيد أنو إ٭با  )كتالف(( كإف أغُب عنو قولو )وعلى المشتري قيمتوكصرح بقولو  
يلزمو قيمتو فقط فلو زادت أك نقصت عن قيمة القن ٓب يرجع باذؿ الزيادة على صاحبو  

وتفاوت القيمة ال رجوع ) ا أكمأت عبارتو ىذه إليو، كصرح بو قولو بد٥با ُب نسخة:كم
ملكو  ( أم فبل يرجع كل من ا٤بشَبم كالشفيع على اآلخر بالتفاكت ألف الشفيعبو

رده كإف طلبو البائع كال للمشَبم ٓب يلزمو  با٤ببذكؿ فبل يتغّب حكمو كمٌب عاد الشقص
ىو اسَبداده كرد القيمة كإف طلبو ا٤بشَبم كفارؽ ما لو غـر قيمة ا٤بغصوب إلباقو فرجع 

 بأف ملك ا٤بالك ٓب يزؿ ٖببلؼ ]ملك[ ا٤بشَبم.

كلو حدث عند البائع عيب ُب القن ا٤بعيب فأخذ أرش القدًن من ا٤بشَبم  
سليما ٓب يرجع  (ّ)بقيمة الًقن [ِ/ُِٖ] المتناع الرد با٢بادث فإف أخذ الشفيع

                                                           

 ( ُب )أ(: سفة.ُ) 
 ( ُب )ب(: أصبل.ِ) 
ق يطلق بلفظ كاحد على الواحد كغّبه كرٗبا ٝبع على أقناف كأقنة ا٤بصباح ا٤بنّب : الرقي( القنٌ ّ) 

(ِ/ُٕٓ) 
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استقر عليو بالقيمة، كاألرش  ألف الشقص (ُ)ا٤بشَبم عليو، أك معيبا رجع عليو األرش
يبا فإف رضي البائع بأخذ القن مع، ككجوبو من مقتضى العقد القتضائو سبلمة العوض

قيمتو معيبا فإف سلم قيمتو سليما اسَبد قسط السبلمة من ا٤بشَبم كما  لـز الشفيع
 أف عامة أصحابنا على أنو ال يسَبد ذلك. (ّ)مع نقلو عن التتمة (ِ)صرح بو الزركشي

بعيب  ككجو األكؿ: أف البلـز لو إ٭با ىو بذؿ الثمن بصفاتو كللمشَبم رد الشقص 
على البائع، كللشفيع رده على ا٤بشَبم بعيب سابق على األخذ بالشفعة، ككذا على 

كبأخذه بالشفعة ٲبتنع على ا٤بشَبم الرد كال أرش لو  (ْ)كما ٕبثو البلقيِب  قبضو الشقص
 ألنو ٓب ييأس من الرد.

ا٤بشَبم بكل ما يزيل ملكو كإف ثبت للشفيع  كيصح قبل األخذ بالشفعة تصرؼ 
حق التملك كما أف حق الرد ٛبلك األصل الواجب بالرجوع ال ٲبنع صحة تصرؼ 

 من األخذ من ا٤بشَبم بل إذا إراد نقض الشفيع ا٤بٌتهب، كألف ذلك ال ٲبنع الشفيع
ا ال شفعة فيو كهبة كإجارة لسبق حقو فبل يبطل بتصرؼ ا٤بشَبم بصرفها لوقف ك٫بوه ٩ب

 كإ٭با بطل حق فسخ التابع بالفلس بتصرؼ ا٤بشَبم.

كحق رجوع ا٤بطلق قبل الدخوؿ إٔب نصف الصداؽ بتصرؼ ا٤برأة فيو ألهنما ال 
 .يبطبلف بالكلية بل ينتقبلف إٔب البدؿ كال كذلك الشفيع

يس ُب ىذا القسم أعِب ما ال شفعة فيو إال النقص، كأما ما فيو شفعة فهو كل 

                                                           

 ( ُب )ب(: باألرش.ُ) 
 (. ُّٕ/ِ( أسُب ا٤بطالب )ِ) 
 (.َِ( سبق  ذكرىا ُب )ص ّ) 
 (.ُّٕ/ِ( أسُب ا٤بطالب )ْ) 
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( ك٫بوه ٩با فيو شفع بثاني بيعا٤بشَبم كأخذ منو أك ) نقض تصرؼ(با٣بيار إف شاء )
شفعة كإصداؽ ألف الثمن قد يكوف ُب ٫بو البيع األكؿ أك الثاين أقل أك من جنس ىو 

 عليو اليسّب.

ُب األخذ من  لو باع لثالث كىو لرابع كىكذا ٱبّب الشفيعمثاؿ ف )الثاني( كذكره  
أيهم شاء كليس ا٤براد بالنقض الفسخ ٍب األخذ بالشفعة بل األخذ ُّا كإف ٓب يتقدمو 

من كبلمهم لكن قضية كبلـ   (ُ)فسخ إذ أخذه فسخ للعقد كما استنبطو ُب ا٤بطلب
كىذا ٖببلؼ تصرؼ األب فيما كىبو لولده ألف   التوقف على الفسخ (ِ)الشيخْب

ا٤بشَبم  الشفيعومنع( ) األب ىو الواىب فبل بد أف يرجع عن تصرفو ٖببلؼ الشفيع
أف كاف لو كحده ب )خّصو(بنوعيو بقيد زاده بقولو  )بخيار(على البائع  الشقص )رده(

أم للشفيع ذلك بناء على األصح أف ا٤بلك ُب مدة ا٣بيار ُب ىذه الصورة للمشَبم 
 أكٔب. (ّ)كإذا ملك نقص ملكو بعد استقراره فقبلو

أما إذا كاف ا٣بيار للبائع أك ٥بما فبل يأخذ حٌب ينقطع ا٣بيار ألنو ال يتمكن من  
 اَّلس بنحو إسقاط اآلخر خيار نفسو.إبطاؿ حق البائع كيتصور انفراد أحدٮبا ٖبيار 

لسبق حقو فإنو  (ْ)قدًن كجده ]فيو كيأخذ بالشفعة[ )بعيب(( لو أف ٲبنعو رده )و 
يثبت بالعقد كألف غرض ا٤بشَبم ُب الرد من استدراؾ الطبلؽ ككصولو لثمنو حاصل 

قالة كذلك كما أف لو األخذ كإف ففيو ٝبع بْب ا٢بقْب كلو منعو من اإل بأخذ الشفيع

                                                           

 (َّٕ/ِا٤بصدر السابق )( ُ) 
 (. ُُٔ/ْ(، ركضة الطالبْب )ْْٗ/ٓ) فتح العزيز( ِ) 
 ( ُب )ب(: فيقبلو.ّ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(.ْ) 
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 .(ُ)فسخ العقد قبلو بإقالة أك عيب أك إفبلس

كىل يفسخ الرد أك يتبْب أنو كاف باطبل؟ كجهاف أرجحهما األكؿ، كتظهر  
 فائدهتما ُب الزكائد من الرد إٔب األخذ.

[ العقد بتلف ٜبن معْب قبل قبضو ٓب يأخذ الشفعة على ما ُ/ِِٖكلو انفسخ ] 
ا٤بصنف لكن رجح غّبه أنو يأخذ ُّا ٤بامر ُب الفسخ، كاالنفساخ كالفسخ مشى عليو 

 ُب أف كبل منهما يرفع العقد من حينو ال من أصلو.

كلو ٙبالف البائع كا٤بشَبم على الثمن كفسخ العقد فللشفيع األخذ ٗبا حلف  
ل حق عليو البائع ألنو أقر للمشَبم كلو با٤بلك بالثمن الذم حلف عليو كبالتحالف بط

بفلس حصل للمشَبم بالثمن  رجوع بائع ُب الشقص كمنع الشفيع ا٤بشَبم ال الشفيع
 بالثمن بل يضارب معهم بو لسبق حقو كما مر، كال ٱبتص حينئذ البائع دكف الغرماء

كسلمت عبارتو ٩با  (ِ)ألف حقو ٤با انتقل من العْب إٔب الذمة التحق بسائر الغرماء
 (ْ)من أف للبائع الرجوع بالثمن كىو خبلؼ ما صححو الشيخاف (ّ)اقتضتو عبارة أصلو

 ( كىي أخصر، كإف كانت األكٔب أكضح.)ورجوعا بفلسكُب نسخة 

الذم يريد أخذه بالشفعة كرده لثمنو الذم ىو  إٔب الشقص كمنع أيضا رجوع بائع 
                                                           

: مصدر أفلس، يقاؿ: أفلس الرجل إذا ٓب يبق لو ماؿ، يراد بو أنو صار إٔب حاؿ ( اإلفبلسُ) 
يقاؿ فيها ليس معو فلس، كأفلست الرجل إذا طلبتو فأخطأت موضعو. انظر: لساف العرب 

(ٔ/ُٔٔ) 
: ٝبع غرًن، كىو الذم لو الدين كالذم عليو الدين ٝبيعا، كأيضا ىو الكفيل. انظر: (  الغرماءِ) 

 (، ّْٔ/ُِلساف العرب )
 (ّّٔ( ا٢باكم الصغّب )ص: ّ) 
 (. ُِٔ/ْ(، ركضة الطالبْب )ْٓٗ/ٓ) فتح العزيز( ْ) 
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٤با مر  (ِ)خبلفا ٤با ُب ا٢باكم (ُ)مر مثبل لسبب عيب كجده فيو كما رجحو الشيخاف
 من سبق حقو. 

كالرد بالعيب إ٭با يرفع العقد من حْب الرد، كطرٌك ما يرفع ا٤بلك ال يبطل حق  
انتظارا للشفيع الغائب بطل خياره  ، كلو علم ا٤بشَبم بالعيب فأمسك الشقصالشفيع

إذ ال يلزمو االنتظار ٖببلؼ ا٢باضر فإنو يلزمو انتظاره فبل يبطل بو خياره،  ألف حصوؿ 
 .(ّ)منع تعلق حقو عذر، قالو ا٤باكردم

ر، كمنع رجوع زكج ُب كلو ]أك بعضو[ تفرقة منها أك كُب لزـك االنتظار نظر أم نظ
أم بسببو كطبلؽ قبل الدخوؿ أيضا لسبق  بتشطير(سببها قبل الدخوؿ أك نصفو )

كالزكج إ٭با يثبت حقو بالفرقة كألف حقو أقول من حق الزكج ، حقو ألنو ثبت بالعقد
كالزكج ال يبطل تصرؼ الزكجة كلو  بدليل أنو يبطل تصرؼ ا٤بشَبم كيأخذ الشقص

 كأصلو لكاف أعم كأخص كما علم ٩با قررتو فيو.   بتشطير(حذؼ قولو )

بنحو  أم بتعذر معرفتو بأف اشَبل الشقص )بجهل ثمن( الشفعة)وتسقط(  
ئع حيث صبة ٦بهولة كتلفت أك تعذر العلم بقدرىا لتعذر األخذ حينئذ، كال يكلف البا

أما إذا كانت حاضرة فتكاؿ أك ، إحضارىا كال اإلخبار عن قدرىا -كٓب تتلف-غابت 
 توزف ليأخذ ٗبثلها.

ألنو  لوبال تقدير( بالثمن ) )علمو( على ا٤بشَبم كجود الشفيع )ولغت دعوى( 

                                                           

 (.ُٗ/ٓ )(، ركضة الطالبْبُٓٓ/ٓ) فتح العزيز( ُ) 
 (.ّّٔ( ا٢باكم الصغّب )ص: ِ) 
 (.ِٖٓ/ٕ( ا٢باكم الكبّب )ّ) 
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دعواه ٍب  (ُ)عى بو فيسمعٓب يدع حقا لو فبل يلـز ا٤بشَبم ا١بواب، أما إذا عْب قدرا كاد
 إف قاؿ ا٤بشَبم ال أعلم قدره كفى كحلف كما أجاب ألف األصل عدـ علمو بو.

كإ٭با ٓب يكف قوؿ من ادعى عليو بألف ال أعلم كم لك علي ألف ا٤بدعى بو ىنا  
لشفعة فكاف كبتقدير صدؽ ا٤بشَبم ال ٲبكنو األخذ با (ِ)ال الثمن اَّهوؿ ىو الشقص

ذلك إنكارا لوالية اآلخذ، كإف قاؿ ٓب أشَب بو حلف كذلك ٍب للشفيع أف يزيد ُب قدره 
بنكولو فيحلف على ما  (ٓ)ليستدٌؿ ]لو[ (ْ)إٔب أف ينكل (ّ)كٰبلفو ٍب يزيد كٰبلفو كىكذا

 عينو كيشفع ألف اليمْب قد يستند إٔب التخمْب كما ٰبلف على خط أبيو ا٤بوثوؽ بو.

نسيت قدره الذم اشَبيت بو أك اشَبيتو َّهوؿ كأراد ا٢بلف على ذلك  كإف قاؿ 
 .(ٔ)[ ٓب يكًف، بل يطلب منو جواب كاؼِ/ِِٖ]

( من )أنو ٯبعل ناكبل حٌب يرد اليمْب على الشفيع  (ٕ)كما أكٮبتو عبارة الركضة 

                                                           

 ( ُب )ب(: لتسمع.ُ) 
 ( ُب )ب(: سقطت كلمة )اَّهوؿ(.ِ) 
 ( ُب )ب(: سقط )ٍب يزيد كٰبلفو(.ّ) 
أصلو ا١بنب يقاؿ نكل عن العدك أم جنب عنو فلم  ،لى خى النكوؿ ُب االستحبلؼ من باب دى  (ْ) 

طلبة الطلبة . اـ عليو كمراد الفقهاء من ىذه اللفظة ىو االمتناع عن اليمْبيتجاسر على اإلقد
 .(ّْ)ص:  للنسفي ُب االصطبلحات الفقهية

 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(.ٓ) 
( كعلى ىذا ا٣ببلؼ لو قاؿ نسيت فهو كالنكوؿ إليهامو أنو ٯبعل ناكبل على الصحيح حٌب ٔ) 

كليس كذلك بل ىو كجو ضعيف قاؿ بو ابن سريج.أسُب ا٤بطالب  ترد اليمْب على الشفيع
(ِ/ُّٕ) 

 (.ِٗ/ٓ( ركضة الطالبْب )ٕ) 
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ُب الطلب إذا  (ُ)كتقصّبهليس مراده صدؽ ٲبينو حيث ال بينة شفيع ُب عدـ عفوه 
 ادعى عليو ا٤بشَبم ذلك ألف األصل بقاء حقو.

ادعاىا طالب الشفعة فأجابو ببل أعلم أنك شريك  (ِ))مشتر في جهل شركة(ك 
ألف األصل عدمها كٰبلف على نفي العلم ُّا ال على نفيها كإف أجاب بو فإف نكل 

أنكر تقدـ ملكو على ملكو حلف الطالب على البت كأخذ بالشفعة، كمثل ذلك ما لو 
)ثمن(  ُب جهلو( أنو قبلو ) كُب أنو أحدث البناء ا٤بوجود بعد الشراء إذا قاؿ الشفيع

ألف األصل عدـ علمو، كقد  (ّ)]صحت الدعول بو بأف ادعى علمو بو كقده كما مٌر[
 مر بياف كيفية حلفو.

كألف األصل عدـ ما ادعاه ، و أعلم ٗبا باشره( كقدر قيمتو إف تلف ألنوفي قدره) 
أخذه ٗبا حلف عليو، كترد  ، فإف نكل ا٤بشَبم عن اليمْب كحلف الشفيعالشفيع

شهادة البائع لو كللمشَبم ألنو شهد على فعلو إف شهد ألحدٮبا كيشهد ٢بق نفسو إف 
 شهد للمشَبم.

و أقاـ كل منهما بينة تعارضتا ألف النزاع ىنا فيما كقع عليو العقد كال داللة لليد كل 

                                                           

: مأخوذ من قص ر، كلو معاف، يقاؿ:  قصر فبلف عن األمر: تركو كىو ال يقدر (  التقصّبُ) 
كىًإٍخوىانػيهيٍم ٲبىيدُّكنػىهيٍم ُب ﴿: كف كامتنع كمنو قولو تعأب: عليو، كُب األمر هتاكف فيو، كُب العمل

، أم: يكٌفوف كٲبتنعوف، كُب العطية: قللها فهو مقصر، كالشيء: صّبه ﴾اٍلغىيٍّ ٍبي  الى يػيٍقًصريكفى 
قصّبا، كالصبلة قصرىا كشعره كمن شعره حذؼ منو شيئا كٓب يستأصلو كمنو قولو تعأب: 

ـى ًإف شىاءى الل وي آًمًنْبى ٧بيىلًٍّقْبى ريءيكسىكيٍم كىميقىصٍّرًينى ﴾. انظر: ا٤بعجم ﴿لىتىٍدخيلين  الٍ  مىٍسًجدى ا٢بٍىرىا
 (.ُُِٖ/ّ(، معجم اللغة العربية ا٤بعاصرة )ّْٕٗ(، ا٤بعجم الغِب )ص: ّٖٕ/ِالوسيط )

 ( أم: كصدؽ مشَب. ِ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(.ّ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

047 

حينئذ  عليو، أما لو اختلف البائع كا٤بشَبم ُب قدره فقد مر ُب التحالف، كيلـز الشفيع
البيع جرل العَباؼ ا٤بشَبم بأف  -كإف ثبت البيع ٗبا ادعاه البائع-ما ادعاه ا٤بشَبم 

 بذلك كالبائع ظآب بالزيادة.

 للبائع، إذ ال هتمة ال للمشَبم لتهمتو بتعليل الثمن. كيقبل شهادة الشفيع 

كلو فسخ البيع بنحو ٙبالف أك انفسخ بعد األخذ ُّا أقرت كسىٌلم ا٤بشَبم قيمة  
خذ ٗبا حلف عليو البائع كما مر، كعهده ا٤ببيع على البائع للبائع أك قبلو أ الشقص

 لتلقي ا٤بلك منو.

( ادعاه طالب الشفعة فأنكره ا٤بدعى )نفي شراء ( صٌدؽ مشَب بيمينو أيضا ُبو) 
أك اهتبو ألف األصل عدـ الشراء، كتسميتو مشَبيا باعتبار زعم ، عليو كادعى أنو كرثو

 ا٤بدعي.

 الشفيع  أخذه() كىو ُب يده الصورة بأنو باعو الشقص ( ُب ىذه)فإف أقر البائع 
( أم من البائع ألف إقراره يتضمن إثبات حق ا٤بشَبم كالشفيع، فبل يبطل حقو منوُّا )

 الثمن كعهدتو )وأعطاه(بإنكار ا٤بشَبم كمن أقر لرجلْب فكذبو أحدٮبا كصدقو اآلخر 
 عليو ٤با مر.

جاز لو مطالبة ا٤بشَبم بو ألنو قد يكوف مالو  فإف امتنع من قبضو من الشفيع 
أسهل، ٍب إف حلف ا٤بشَبم فبل شيء عليو، كإف  (ِ)كالرجوع عليو بالدرؾ (ُ)]أجل[

                                                           

 )أجل(  كالكبلـ ال يستقيم كلعل الصواب )أبعد( كما جاء ُب أسُب ( كذا ُب النسختْبُ) 
 (: )ألنو قد يكوف مالو أبعد عن الشبهة، كالرجوع عليو بالدرؾ أسهل(.ّْٕ/ِا٤بطالب )

الدرؾ: ىو اللحاؽ كالوصوؿ إٔب الشيء، كالدرؾ: التبعة. انظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث  (ِ) 
 (ُْٗ/َُ(، لساف العرب )ُُْ/ِ)



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

048 

 نكل حلف البائع كأخذ الثمن منو ككانت عهدتو عليو.

فبل يعطيو لو بل يَبؾ ُب ذمة  )ال إف قاؿ قبضتو(ع بقبضو ىذا إف ٓب يعَبؼ البائ 
إف ٓب يكن عينا كإال ففي يده كما يَبؾ ا٤بقر بو ُب يد ا٤بقر عند تكذيب ا٤بقر  الشفيع

مع بقاء الثمن ُب ذمتو  كجواز تصرفو ُب الشقص لو، كقضيتو حصوؿ ملك الشفيع
قو٥بم يلـز القاضي  -(ُ)خبلفا البن الرفعة-كعدـ قضاء القاضي لو با٤بلك كال ينافيو 

ا٤بمتنع بالقبض أك ٱبل بينو كبْب الثمن لتحصيل ا٤بلك للشفيع ألف ا٤بشَبم ٍبى مقٌر 
، كىنا غّب بالشراء فالشفعة ثابتة بإقراره، فساغ إلزاميو القبضى اصٍّلى ٤بلك الشفيع

 .اشَبل من البائع [ فكأف الشفيعُ/ِْٖمعَبؼ با٤بلك بالكلية ]

( ما لو ادعى شريك على ثالث أنو اشَبل من شريكو أقر البائعكخرج بقولو )
لث على الغائب ليأخذ بالشفعة كأقاـ بينة فتسمع كيأخذ بالشفعة، ٍب إف أقر الثا

اإلنكار بقي الثمن بيد ا٤بدعي كإال سلم إليو نظّب ما مر، فإف أقاـ الثالث بينة أيضا أنو 
 (ِ)العاريةكرثو أك اهتبو تعارضتا، أك استعاره أك استودعو قضي بالشفعة الحتماؿ صدكر 

ينة أنو أعاره كىو ملكو كمن ٍب لو تأخر تارٱبها عن تارٱبو كشهدت ب، مثبل قبل البيع
ركجع الشريك الغائب، فإف صدقو فبل شفعة، كإف قاؿ ال حق ٕب فيو ثبت كما لو ٓب 
يكن للشريك بينة كصدقو الثالث كسجل القاضي أهنا ثبتت بتصادقهما فإذا قدـ 
الغائب فهو على حقو كإ٭با ٓب يوجب القاضي ٝباعة بأيديهم دار فجاؤكا إليو لتقسيمها 

                                                           

 (.ْٖ/ُُ(  كفاية النبيو )ُ) 
(  ما استعرت من شيء، ٠بيت بو، ألهنا عار على من طلبها، يقاؿ: ىم يتعاكركف من ِ) 

(، كاصطبلحا: إباحة االنتفاع باألعياف الٍب ِّٗ/ِجّباهنم ا٤باعوف كاألمتعة. انظر: العْب )
(، ُِّ/ّا٤بطالب ) (، أسُبُّٗ/ٰٓبل االنتفاع ُّا مع بقاء عينها. انظر: النجم الوىاج )

 (ُٖٖفتح القريب اَّيب ُب شرح ألفاظ التقريب )ص: 
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بينة تشهد ٗبلكهم ألهنا قد ال تكوف ملكهم كٕبدكث قسمتها ذريعة  سهم من غّب
كاف كذلك   لدعول ا٤بلك ٖببلفو ىنا، فإف كبل من ا٤بشَبم كالشفيع مقر بأف الشقص

الغائب فأمكن العمل بتصادقهما على انتقالو عنو كىو على حقو إذا قدـ كلو قاؿ 
ستحقها أك ال يلزمِب ذلك حلف كما أجاب فبل يكفيو ُب الثالث ٓب أشَبه أك ال ي

 األكٔب أف ٰبلف أنو ال يستحقها.

كاعلم أف الشفعة على الفور ألهنا حق ثبت لدفع الضرر فكاف فوريا كالرد بالعيب  
كحل أم أف مدة حصو٥با لقصرىا  ، (ُ)«كحل العقاؿ»كُب خب ضعيف أهنا 

كإف جرل البيع من صبيْب، ، كاعتبار الفورية إ٭با ىو من حْب علم الشفيع، (ِ)العقاؿ
أم مقبوؿ ركاية  )بخبر ثقة(جبت ا٤ببادرة ومن ٍب و( )، كا٤براد بالعلم ما يشمل الظن

أف شريكو باع فإذا ترؾ حينئذ البدار بنفسو  كلو عبد أك امرأة أم سبب إخباره الشفيع
أك ككيلو بطل حقو كما لو أخبه ٝبع ال ٲبكن تواطؤىم على الكذب كلو كفارا أك 

كخب ا١بمع ا٤بذكور ، صبيانا ٩بيزين ألف خب مقبوؿ الركاية مقبوؿ ُب األخبار كما ىنا
 مقيد للعلم فكاف من حقو أف يعتمد.

ا٤بخب ككاف مثلو ٯبوز أف ٱبفى عليو قيبل  (ْ)مشلت ثبوت عدالة (ّ)ؿ[نعم فلو ]قا 

                                                           

من حديث ابن عمر رضي ا عنهما ُب كتاب الشفعة باب طلب  و(  أخرجو ابن ماجُ) 
 (ُِ/ٕ، قاؿ ابن ا٤بلقن: ضعيف. انظر: البدر ا٤بنّب )(ََِٓبرقم ) (ّٖٓ/ِالشفعة )

بكسر العْب، حبل يشد بو الوظيف مع الذراع. انظر: ٦بمع ٕبار األنوار  :(  العقاؿِ) 
(ّ/ْٕٔ) 

 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(.ّ) 
(، كاصطبلحا: ملكة ََُّ: العدؿ ضد ا١بور. انظر: القاموس ايط )ص: ( العدالة لغةْ) 

 (ٖٓنظر: نزىة النظر )ص: ٙبملو على مبلزمة التقول كا٤بركءة. ا
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: (ِ)كعللو بأف ركاية اَّهوؿ ال تسمع  كيؤيده قوؿ الدارمي (ُ)قولو، كما ٕبثو ابن الرفعة
لو قاؿ: أخبين رجبلف كليسا عدلْب عندم كٮبا عدالف ٓب تبطل شفعتو ألف قولو 

أنو تعذر كنظٌر فيو غّبه، كالنظر كاضح فالوجو ،  (ْ)كُب عكسو ٕبث السبكي (ّ)٧بتمل
 أنو ال تعذر.

إال أف يصدقو فتسقط شفعتو  (ٓ)كخرج ٗبقبوؿ الركاية غّبه كصيب ك٦بنوف ككفاسق 
ألف ما يتعلق با٤بعامبلت يستوم فيو خب الفاسق كغّبه إذا كقع ُب النفس صدقو. قالو 

 .(ٔ)ا٤باكردم

ابق ما ُب نفس األمر كإال كأف كذب عليو ك٧بل ما ذكر إف أخبه الثقة ٗبا يط 
 فسيأٌب.

                                                           

 ( قسم الطالب كليد ا٤برزكقي.ِّٕا٤بطلب العإب ) (ُ) 
الشيخ اإلماـ ا١بليل أبو الفرج الدارمي  ( ٧بمد بن عبد الواحد بن ٧بمد بن عمر بن ا٤بيموفِ) 

الكتاب ُب صباه كما قالو السبكي، كلو أيضا تصنيف صاحب االستذكار كقد صنف ىذا 
ق(. انظر: طبقات الشافعية الكبل ْْٖحافل ُب أحكاـ ا٤بتحّبة كمات بدمشق سنة )

(ْ/ُِٖ.) 
 (.ّٖٕ/ِ( أسُب ا٤بطالب )ّ) 
 ٙبقيق/الطالب: صاّب ا٢بساكم ّّٓاإلبتهاج ص ( ْ) 
 إٔب الطاعة عن ا٤بيل ككذلك ا،، ألمر الَبؾ الفسق:ك الطاعة عن كجا٣بر  ىو :لغة الفسق( ٓ) 

(، مقاييس اللغة ُّٓ/ٖ. انظر: هتذيب اللغة )ربو أمر عن إبليس فسق كما ا٤بعصية
 بارتكاب ا طاعة عن ا٣بركج(، كاصطبلحا: ِِْ/ٔ(، اكم كايط األعظم )َِٓ/ْ)

األحكاـ ا٤بَبتبة على الفسق ُب الفقو اإلسبلمي . انظر: الصغّبة على اإلصرار أك الكبّبة،
(ُ/َّ) 

 (.ُّْ/ٕ( ا٢باكم الكبّب )ٔ) 
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( لزكما بأف يقوؿ: أنا بالطلب) الشفيع )بادر(كإذا علم أف الشفعة على الفور  
لكن ال يلـز العدك ك٫بوه ٩با ٱبالف العادة بل إ٭با تعتب ا٤ببادرة بعد ، طالب ُّا أك ٫بوه

كأبدؿ الباء الٍب ، يها تقصّبا تسقط بو الشفعة كما ال فبلفما يعد ف )كالعادة(العلم 
 كافا فرارا من ثقل أك من نقل توإب بائْب.  (ُ)بأصلو

( ألنو يقـو )نائبوبادر  أو(كال يلزمو أف يبادر بنفسو بل إما بادر بنفسو ) 
[ مقامو كال يكلف اإلشهاد على الطلب إذا سار حاال أك ككل فيو، ٖببلؼ ِ/ِْٖ]

على األخذ بالشفعة أقول من تسلط ا٤بشَبم   الرد بالعيب ألف تسلط الشفيعنظّبه ُب
ينقص بصرؼ ا٤بشَبم كال كذلك  كمنو أف الشفيع، على الرد بالعيب بدليل ما مرٌ 

 ىناؾ.

ا٣بوؼ من ٫بو ٍب العذر إما أف تطوؿ ]مدتو كا٤برض الذم يتعذر معو الطلب ك  
عاجز عن بينة اإلعسار  (ِ)ظآب ككحبس بغّب حق لكونو ظلما أك بدين ىو معسر بو[

فبل بد حينئذ من توكيل ٫بو ا٤بريض ُب طلبها كإف ٢بقو ُب التوكيل منة كمؤنة، فإف تركو 
أك عجز عنو كٓب يشهد على الطلب بطلت شفعتو لتقصّبه ٖببلؼ مريض ٓب يتعذر 

 .قادر عليو طلبو ك٧ببوس ٕبق ىو

فإذا أخب بالبيع كحضر ا٤بشَبم بادر ، كإما أف ال تطوؿ مدتو كاألكل كالصبلة
بعد أكل من التقييد بالشفيع بالطلب ) (ّ)أك ككيلو خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ أصلو الشفيع

غهما كال ( أم دخل كقتهما فيجوز لو تأخّب الطلب إٔب فرا)حضراكلو نافلة  وصالة(

                                                           

 (ّْٔ(  ا٢باكم الصغّب )ص: ُ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )ب(.ِ) 
 (٢ّْٔباكم الصغّب )ص: ا(  ّ) 
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يلزمو االقتصار على أقل ٦بزئ ُب الصبلة بل لو أف يأٌب بو على الوجو األكمل ٕبيث ال 
يعد متوانيا، كمثلهما ُب ذلك ما لو دخل كقت اللبس أك قضاء ا٢باجة أك كاف ُب ٞباـ 
أك ليبل فأخر لذلك، ككحضور كقت ٫بو الصبلة االشتغاؿ ُّا كما فهم من كبلمو 

 .(ُ)لوباألكٔب كصرح بو أص

كلو نول نفبل مطلقا تأتى ُب اقتصاره على ركعة أك ركعتْب كزيادتو عليهما ما مر  
كالذم يتجو أف يغتفر  (ِ)على ما أشار إليو األذرعي -ُب ا٤بتيمم إذا رأل ا٤باء ُب صبلتو

ٌ، كما يعلم بتأمل البابْب.، لو ىنا الزيادة مطلقا  كيفرؽ بأف اإلعذار ىنا أكسع منها ٍبى

فأخر األخذ إٔب العود إٔب بلده بطلت شفعتو إذ ال  قيو ُب غّب بلد الشقصكلو ل 
، ٍب إف عجز عن ا٤ببادرة إٔب الطلب بنفسو أك نائبو يشَبط ُب األخذ حضور الشقص

 ُب الرد بالعيب ىنا كصرحا بو  (ّ)أم كعن الرفع إٔب ا٢باكم كما اقتضاه كبلـ الشيخْب
( رجلْب أك رجبل كامرأتْب على الطلب كجوبا فإف أشهد رجبل ليحلف معو ٓب )أشهد

 .عن الركياين  (ْ)يكف، على ما نقلو ابن الرفعة

أنو يكفي، كىو قياس  -(ٔ)كنقلو عن البحرين (ٓ)كما قالو الزركشي-لكن األقرب 

                                                           

 (٢ّْٔباكم الصغّب )ص: ا (ُ) 
 (ّْٔ/ّ( قوت اتاج )ِ) 
 (.َُٗ/ٓالطالبْب )(. ركضة َْٓ/ٓ) فتح العزيز( ّ) 
 (.ّٕٕ/ِ(. أسُب ا٤بطالب )ْٓ/ُُ(  كفاية النبيو )ْ) 
 (.ّٕٕ/ِ( أسُب ا٤بطالب )ٓ) 
( يقصد: البحر ايط ُب شرح الوسيط للقموٕب، كقاؿ فيو ابن ا٤برحل: ليس ُب مصر أفقو من ٔ) 

إلماـ (.  كالثاين: ٕبر ا٤بذىب ُب فركع مذىب اَّ/ٗالقموٕب، طبقات الشافعية الكبل )
 الشافعي للركياين.
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زمو التلفظ بالتملك كإف اقتصر ما مر عنو ُب الرد بالعيب، فإف عجز عن اإلشهاد ٓب يل
 .عليو مع إمكاف مراجعة ا٤بشَبم أك ا٢باكم ٓب يكفو

كفيما إذا غاب ا٤بشَبم يرفع أمره للقاضي كيأخذ بالشفعة كلو ذلك مع حضوره   
كنظّبه ُب الرد بالعيب فإف ٓب يكن ببلده قاض خرج لطلبها ىو أك ككيلو عند بلوغ 

 ا٣بب.

ٓب ٯبد رفقة أك كاف إذ ذاؾ حر أك برد مفرط جاز لو نعم إف كاف الطريق ٨بوفا ك  
على ا٤بشَبم قبل الطلب بلفظ  إف َسّلم() الشفيع وعذر(التأخّب حٌب يزكؿ ذلك، )

د أنو لو  كفيو يوج (ُ)«سنة السبلـ قبل الكبلـ»ألف  الٌسّب٧بصل للسنة كما يأٌب آخر 
لكن قاؿ الشارح: ، كاف ٩بن ال يسن السبلـ عليو ككافر أك فاسق ضر، قالو األذرعي

 الظاىر أنو ال فرؽ. 

 كمعُب العلة أنو سنة ُب ا١بملة فعذر اآلٌب بو ألنو قد يعتاده أك يريد بو تألفو. 

 ككذا إف دعا لو ابتداء ببكة ُب الصفقة ٫بو: بارؾ ا ُب صفقتك، أك بارؾ لك 
[ الذم صرح ُ/ِٖٓعلى األكجىو ] (ِ)ُب صفقتك، فبل فرؽ بْب زيادة )لك( كعدمها

                                                           

قاؿ: قاؿ  الَبمذم عن جابر بن عبد ا ، كىو عند ال يصح ُب ىذا حديث ركم(  ُ) 
. قاؿ أبو عيسى: ىذا حديث منكر ال نعرفو إال من »السبلـ قبل الكبلـ«:  رسوؿ ا

، تئذاف: باب ما جاء ُب السبلـ قبل الكبلـكتاب االس  (ٔٓ/ٓ)الَبمذم  سننىذا الوجو، 
: (ٕٓ/ّ)ُب تلخيص ا٢ببّب كجاء (. ّْٓ/ٕكضعفو النوكم ُب الركضة )(، ِٗٗٔبرقم )

كىو -حكم عليو ابن ا١بوزم بالوضع، كذكره ابن عدم ُب ترٝبة حفص بن عمر األيلي 
  .»اؿ، من بدأكم بالسؤاؿ قبل السبلـ فبل ٘بيبوه السبلـ قبل السؤ  «بلفظ:  -مَبكؾ

 : )كىذا ا٣ببلؼ إذا زاد لفظة: "لك"(. ّٕٗ/ِ(  ُب مغِب اتاج ِ) 
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كذلك ألنو قد يدعو ُّا ليأخذ  (ِ)كغّبه  كإف أشعرت عبارة الركضة ٖببلفو (ُ)بو الغزإب
صفقة مباركة ككذا إف ٕبث معو ابتداء عن ٜبن ،كأف قاؿ لو بكم اشَبيت ألنو إف 

 فقد يريد ٙبصيل إقرار ا٤بشَبم فبل ينازعو فيو ككذا جهلو فبل بد من البحث معو كإال
كما أفهمو كبلمو، أك أخر الطلب ليعرؼ الثمن  (ّ)كالبحثإف ٝبع بْب السبلـ كالدعاء 

، ألف لو غرضا ُب أف يعرؼ ما منو ا٢بط لو أك النتظار إفراؾ الزرع (ْ)كما قالو الركياين
 .(ٓ)ا٤ببيع إذا كاف مغصوبا كما ُب البويطي قصكحصاده أك ٣ببلص الش

نعم ٧بلو كما ٕبث فيمن ٓب يقدر على نزعو إال بشقة ال ُب قولو: اشَبيتو رخيصا  
أك ٫بوه كقولو بعو أك ىبوي مِب أك من فبلف ألنو ُب األكٔب فضوؿ ال غرض فيو كفيما 

 ُب يد ا٤بشَبم.  عداىا رضى منو بتقرير الشقص

كلو أخر الطلب ٍب ادعى عذرا بنحو غيبة أك حبس أك مرض صدؽ بيمينو إف  
                                                           

(: )فإف قاؿ بارؾ ا لك ُب صفقة ٲبينك كأنا طالب قاؿ ََُ/ْ( قاؿ ُب الوسيط )ُ) 
 العراقيوف ال يبطل ألنو هتنئة(. 

)كلو قاؿ: بارؾ ا لك ُب صفقتك، ٓب تبطل على (: َُُ/ٓ( قاؿ ُب ركضة الطالبْب )ِ) 
األصح، كبو قطع ا١بمهور(. فدؿ على أف مقابل األصح ىو صحيح أيضا، إال أف عدـ 

 البطبلف ىو األصح.
( البحث: ٕبث األرض حفرىا كطلب الشيء فيها، كٕبث عنو: أم سأؿ كاستقصى فهو ّ) 

ؿ ابن حجر: ما يفهم فهما كاضحا (، كاصطبلحا: قاَْ/ُباحث. انظر: ا٤بعجم الوسيط )
من الكبلـ العاـ لؤلصحاب، ا٤بنقوؿ عن صاحب ا٤بذىب بنقل عاـ، كقاؿ السيد عمر 
البصرم: ىو الذم استنبطو الباحث من نصوص اإلماـ، كقواعده الكليْب. انظر: مطلب 

 (ّٗ(، ٨بتصر الفوائد ا٤بكية )ص: ِٔ-ِٓاإليقاظ )ص: 
 (.ّٖٕ/ِ( أسُب ا٤بطالب )ْ) 
 (.ّٖٕ( ٨بتصر البويطي )ص: ٓ) 
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علم ذلك العذر كإال صدؽ ا٤بشَبم أك ا١بهل بثبوهتا أك فوريتها فإف كاف ٩بن ال ٱبفى 
 عليو ذلك قبل قولو، كإال فبل ،كنظّبه ُب الرد بالعيب.

عليو كا٤ببادرة بنفسو أك نائبو  )بترؾ مقدور(ر ( حيث ال عذ)وسقطت الشفعة 
 )كػػتوكيل(أك الرفع إٔب ا٢باكم ٍب اإلشهاد عند العجز ألف الَبؾ حينئذ يشعر بالرضى ك

ىو أجر مثل الوكيل خبلفا ٤با ُب  بأجركاف   ولو٩بن ال يقدر على ا٤ببادرة بنفسو فيجب 
إف ترؾ ا٤بقدكر  ال(تقصّب كما مر ) ألف تركو كلو مع ا٤بنة كا٤بؤنة (ِ)كالوجيز  (ُ)ا٢باكم

لو ُب األخذ بالشفعة لعذره ُب أف ال يأخذ ما توجد منو بعضو كما مر  )لغيبة شريك(
كإف اشَبل بألف مؤجلة ألف   ٜبن الشقص تأجيل((ال إف ترؾ ا٤بقدكر ألجل )و)

 أك كارثو يتخّب. الشفيع

إف تعجل ا٢بلوؿ ٗبوت ا٤بشَبم بْب تعجيل عوض الثمن كاألخذ ُب ا٢باؿ، كبْب ك  
 الصب إٔب حلولو كاألخذ بو كيكوف تأخّبا لعذر كليس لو األخذ بو ألف الذمم ٚبتلف.

كقيده  (ّ)كلو اختار الصب ٍب التعجيل كاألخذ: جاز لو ذلك، كما ٕبثو ابن الرفعة 
بزمن هنب ٱبشى منو على الثمن ا٤بعجل الضياع،  كغّبه ٗبا إذا ٓب يكن (ْ)األذرعي

فللشفيع عند حلوؿ النجم  (ٔ)ا٤بنجم كا٤بؤجل فيما ذكر ]للمشَبم[ (ٓ)كالثمن ]ا٤بؤجل[
األكؿ تأخّب األخذ إٔب حلوؿ الكل كيعجل كل الثمن ال إعطاء البعض ا٢باؿ كأخذ ما 

                                                           

 (ّٓٔ(  ا٢باكم الصغّب )ص: ُ) 
 (ِّٗ/ُ( الوجيز )ِ) 
 (.ِٓ/ُُ( كفاية النبيو )ّ) 
 (.َّٕ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ِّٖ/ّ( قوت اتاج )ْ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(.ٓ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(.ٔ) 
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 يقابلو ٤با فيو من تفريق الصفقة على ا٤بشَبم.

إال الصب  كتأجيل الثمن إٔب ٧بلو فأىب الشفيع َبم بدفع الشقصكلو رضي ا٤بش 
 .(ُ)إٔب ال بطلت شفعتو ذكر ذلك ا٤باكردم

فيما ذكر إعبلـ ا٤بشَبم بالطلب إذ ال فائدة فيو كما كقع ُب  كليس على الشفيع 
 .(ّ)من أنو ٯبب إعبلمو ردكه بأنو سبق قلم (ِ)الركضةأصل 

( ُب الثمن  )بزيادة صدر من ٨ببه بالشراء إف كاف )كذب(ال إف تركو ألجل )و( 
كأف قاؿ إنو ألف فباف ٟبسمائة، ٖببلؼ الكذب بالنقص كأف قاؿ لو ٖبمسمائة فباف 

 ف أكٔب.فتسقط بو الشفعة ألنو إذا ٓب يرغب منو ٖبمسمائة فباألل (ْ)بألف

كعدؿ  (ٔ)فباف ىركيا (ٓ)كإف قاؿ إنو دراىم فباف دنانّب، أك سابوريا()ونوعكجنس  
 األكٔب كال عكس. ألنو مفهم منو ا١بنس با١بنس إٔب النوع (ٕ)عن تعبّب أصلو

كأف قاؿ إنو زيد فباف عمران، أك أنو كاحد فباف اثنْب أك عكسو، كمنو ما   )ومشتر( 
( كأف قاؿ باع كل حصتو فباف )وقدر مبيعلو قاؿ ا٤بشَبم: اشَبيتو لنفسي فباف ككيبل، 

كقد ( أم مع غرض يفوت مع الكذب )لغرض أك عكسو، ككاف ذلك (ٖ)أنو نصفها
                                                           

 (.ْْٓ/ٕ( ا٢باكم الكبّب )ُ) 
 (.ٖٖ/ٓضة الطالبْب )( رك ِ) 
 (َّٕ/ِ(  أسُب ا٤بطالب )ّ) 
 (  ُب )ب(: )ٖببلؼ الكذب بالنقص كاف ألف  أنو ٖبمسائة فبأف بألف(.ْ) 
 (ّٗ/ِ: نسبة إٔب نيسابور. انظر: غريب ا٢بديث للخطايب )( سابوريآ) 
 (ُّْٔ، كىي مدينة ٖبراساف. انظر: القاموس ايط )ص: : نسبة إٔب ىراة( ىركيأ) 
 (.ّْٔ( ا٢باكم الصغّب )ٕ) 
 ( ُب )ب(: )فباف أنو باع نصفها(.ٖ) 
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ٔب شهر فباف إٔب شهرين كحلوؿ كأف قاؿ: [ باع ٗبؤجل إِ/ِٖٓكإف قاؿ ] (ُ)أجل
ألجل ذلك الكذب أك توانا قبل بياف ما ذكر ٓب  إنو حاؿ فباف مؤجبل فإذا عفى الشفيع
ما لو أخب بأنو بغرض( كخرج بقولو من زيادتو )، تبطل شفعتو الختبلؼ الغرض بذلك

 باع كلو بألف فباف بعضو مبيعا.

لو أخب أنو مؤجل فباف حاال فتبطل شفعتو إذ ال عذر لو ألنو إذا ٓب  كمثلو ما  
 يرغب ُب كلو بألف ففي بعضو أكٔب كلتمكنو من التعجيل ُب الثانية.

عن نصيبو ببيع أك ىبة أك غّبٮبا  أم الشفيع بإزالة ملكو(سقطت الشفعة )و 
هل ثبوت الشفعة لو أك ٫بو بيع شريكو لزكاؿ سببها كإف ج (ِ)خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ أصلو

ما لو باع شرط ا٣بيار لو أك ٥بما كفسخ البيع  (ّ)كاستثُب ابن أيب عصركف .كىو الشركة
ٍب علم فلو الشفعة كلذا تسقط لو أزاؿ ملكو عن بعض نصيبو عا٤با بذلك ألنو رضي 

بإزالتو عن  (البسقوطها ُب البعض فسقطت ُب الكل كما لو عفى عن البعض )
لعذر مع بقاء  (ٓ)خبلفا ٤با ُب ا٢باكم (ْ)كما ُب الركضة  إف جهل(من ملكو ) بعض()

كعليو دين قبل األخذ فبيع بعض حصتو  الشركة كلو زاؿ البعض قهرا كأف مات الشفيع
إذ ال  (ٔ)الرفعةُب دينو جبا على الوارث كبقي باقيها لو ثبتت لو الشفعة كما ٕبثو ابن 

 قرينة تشعر بعفوه.
                                                           

 ( ُب )ب(: كقدر أجل.ُ) 
 (.-كلو كاف جاىبل بطل–(: )...أكباع ملكو، أك كىب، أك بعضو ّٓٔ( قاؿ ُب ا٢باكم )ِ) 
 (ِّٓ/ّ( قوت اتاج )ّ) 
 ( .ُُُ/ْٓب )( ركضةالطالبْ) 
 (ّٓٔ(ا٢باكم الصغّب )ص: ٓ) 
 ( قسم الطالب كليد ا٤برزكقي.َُْ( ا٤بطلب العإب )ٔ) 
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أم مع  بجهل(على ماؿ ) )عنها( الشفيع إف صالح(( تسقط الشفعة ))وال 
 جهلو حاؿ ا٤بصا٢بة بفساد الصلح لعذره ٖببلؼ ما لو علم بفساده فتبطل الشفعة.

 (ِ)كأصلها (ُ)فإف صا٢بو عنها ُب الكل على أخذ البعض ففيو أقواؿ ُب الركضة 
ُب ذلك تفصيبل خارجا عنها كىو بطبلف  (ّ)من غّب ترجيح كأبدل ا٤بصنف كاألنوار

 الصلح ألف الشفعة ال تقابل بعوض ككذا الشفعة إف علم بطبلنو كإال فبل. 

حاؿ ا٤بقا٠بة  أم مع جهل الشفيع بجهل(ا٤بشَبم ) الشفيع قاسم(( إف )أو) 
باف لو الشفعة لعذره كالقسمة صحيحة كما نص عليو كيتصور ثبوت الشفعة بعد 

بتملك ا٤بشَبم بأف أظهر ا٤بشَبم أنو ىبة  القسمة، مع أهنا تتضمن غالبا رضى الشفيع
ل، كبأف يظنو ككيل مثبل ٍب أظهر أنو بيع، أك أظهر أنو اشَباه بثمن كثّب ٍب ظهر أنو بأق

البائع فيقا٠بو، كبأف يوكل من يقاسم شراءه كا٤بشَبم منهم فيقا٠بو الوكيل بغّب علم 
كبأف يكوف لو ككيل ُب القسمة كُب أخذ األشقاص بالشفعة فرأل ُب شقص ، الشفيع

كيظهر لو أف ا٢بظ ُب األخذ، كبأنو سأؿ  ا٢بط ُب تركو فيَبؾ كيقاسم، ٍب يقدـ الشفيع
كللحاكم إجابتو لذلك كإف علم بالشفعة  ا٤بشَبم القسمة من ا٢باكم ُب غيبة الشفيع

 كساغ األخذ ُّا.

كإ٭با جاز األخذ بالشفعة فيما ذكر مع كوهنما صارا جارين  ألف ا١بوار إ٭با ٲبنع  
ما مر فيما لو باع نصيبو جاىبل بأف للجوار نوع اتصاؿ يتصور معو  ُب االبتداء كفارؽ

 التأذم بضيق ا٤برافق كسوء اَّاكرة كمن ٍب قبل ثبوت الشفعة بو.

                                                           

 ( .ُُُ/ٓ( ركضة الطالبْب )ُ) 
 (.ْْٓ/ٓ) فتح العزيز( ِ) 
 (.ْٗ/ِ( األنوار )ّ) 
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بذلك ٍب علم جاز  كإذا بُب ا٤بشَبم أك زرع أك غرس ُب ا٤بشفوع كٓب يعلم الشفيع
على شريكو ٖببلؼ ما إذا بُب أك غرس أك زرع ُب لو قلع ذلك ٦بانا بالتعدم ا٤بشَبم 

 بالشفعة ألنو بُب ُب ملكو الذم يفقد تصرفو فيو. نصيبو بعد القسمة ٍب أخذ الشفيع

و( كتعلق حق الشفعة ال ٲبكن من القلع ٦بانا كتعلق حق الرجوع باألرض ا٤برىونة )
[ ا٢بصاد ألف لو أمدا قريبا ينتظر ٖببلؼ البناء ُ/ِٖٔإٔب ] بػ ق َي زرعو(ُب ىذه ا٢بالة )

 لؤلرض ألنو زرع ملك نفسو ٖببلؼ ا٤بستعّب.بال أجر( كإ٭با يبقى )، كالغرس

كللشفيع تأخّب األخذ إٔب أكاف ا٢بصاد ألنو ال ينتفع بو، قيل كُب جواز تأخّب 
شجر عليو ٛبرة ال شجر ال يستحق بالشفعة  األخذ إٔب ا١بذاذ فيما لو كاف ُب الشقص

 كجهاف.

 كالفرؽ أف الثمرة ال ٛبنع من االنتفاع با٤بأخوذ ٖببلؼ الزرع.

بْب القلع كضماف  كغراسو ُب أنو إذا ٓب ٱبَب القلع ٱبّب الشفيع )وكعارية بناؤه(
كإف مشى عليو  (ُ)ُب ا٢باكم األرض كالتملك بالقيمة ال اإلبقاء باألجرة خبلفا ٤با

ٍب نعم ال يكلف ا٤بشَبم تسوية األرض إف اختار ، كما قدمت بيانو  (ِ)الشيخاف ىنا
على صفتو  القلع ألنو كاف متصرفا ُب ملكو فإف حدث ُب األرض نقص أخذه الشفيع

 أك ترىكىو.

بل البيع لغو، كمن عفا من الشفعاء ٍب شهد بالعفو على ق عفو الشفيع خاتمة:
بعضهم قبل إف ٓب يكن شهد قبل عفوه للتهمة، كال تقبل شهادة البائع بالعفو قبل 

ٖببلفها بعده كما جـز  استيفائو الثمن ألنو قد يقصد الرجوع إٔب العْب بتقدير اإلفبلس
                                                           

 (.ّٓٔ( ا٢باكم الصغّب )ص: ُ) 
 (.ٓٗ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َِٓ/ٓ) فتح العزيز( ِ) 
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 ٝبع متقدموف.

 ة العفو على بينة األخذ كإف كاف معها اليد.كتقدـ بين 

كتقبل شهادة السيد للمشَبم شراء شقص فيو شفعة ٗبكاتبو، ألف الشفعة ٤بكاتبو  
ذلك ُب الولد  (ُ)إ٭با تثبت تبعا، ٖببلؼ شهادتو ٤بكاتبو ال تقبل ٕباؿ، كأجرل اإلماـ

 .كالوالد

مع ا٤بشَبم كا٤بشَبم من غاصب معو فيما  كاف الشفيع  كإف استحق الشقص 
 يرجع عليو.

ُب  كلو مات ذك شقص عليو دين مستغرؽ فباع الشريك حصتو قبل بيع الشقص 
الدين أخذ الوارث بالشفعة إذ الدين ال ٲبنع انتقاؿ ملك الَبكة للوارث كإف باع الورثة ُب 

بعض دار ا٤بيت ٓب يأخذ كل منهما ما خرج عن ملكو ٗبا بقي من ملكو كما لو  الدين
ككل ببيع بعض داره ليس لو األخذ ُّا ألف ا٤ببيع ملكو أما أخذ كل منهم نصيب الباقي 
بالشفعة فبل مانع منو كتكره ا٢بيلة ُب دفع الشفعة ٤با فيها من إبقاء الضرر كال ُب دفع 

بزيادة كبّبة ٍب يتعوض عنو عوضا  ا كىي أف يبيعو الشقصشفعة ا١بوار عند القائل ُّ
يَباضياف عليو، أك ٰبط الزيادة بعد انقضاء ا٣بيار أك يشَبم البائع أكال العرض ا٤بذكور 

جزءا بقيمة الكل ٍب  عوضا عما التـز أك اشَبل من الشقص بالكثّب ٍب يعطيو الشقص
 ىبة الباقي.

ككل ىذه ا٢بيل فيها عذر فقد ال يفي صاحبو أك إف بيع ٗبعلـو ك٦بهوؿ، أك  
ٗبجهوؿ مشاىد كيقبضو ببل تقدير ٍب ٱبلطو، أك ينفقو كلو أك بعضو، أك أف يهب لو 

غرر ُب ىذه كالٍب قبلها ألهنما إذا  ببل ثواب ٍب يهب لو اآلخر قدر قيمتو، كال الشقص

                                                           

 (ِْٔ/ٕطلب )( هناية ا٤بُ) 
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كٯبعلو ُب يد  خشيا عدـ الوفاء با٥ببة كًٌكبل اثنْب ليقبضاٮبا منهما معا بأف يهب الشقص
أمْب ليقبضو إياه كىبة اآلخر قدر قيمتو كٯبعلو ُب يد أمْب ليقبضو إياه كيهبو اآلخر ٍب 

 يتقابضا ُب حالة كاحدة.
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القراض باب في  

قطعة من  (ِ)ألف ا٤بالك قطع ]للعامل[ (ُ)مشتق من القرض كىو القطع )القراض(
[ كتسمى ِ/ِٖٔإليو غالبا ] (ّ)أم باعتبار ما تؤكؿ مالو يتصرؼ فيها كقطعة من الربح

، كمقارضة كىي ا٤بساكاة ربحكبل منهما يضرب بسهم ُب ال  ألف   (ْ)أيضا مضاربة
 نب مب زب رب  يئ  ُّٱ قولو تعأب: (ٓ)كأصلو قبل اإلٝباع لتساكيهما ُب الربح

 َّ رت يب ىب
 (ٕ) َّرب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱكقولو:  (ٔ)

ضي ا ر  (ٖ)أىل عصره عليو فإنو كاف كثّبا فيما بينهم بل ضارب ٣بدٯبة كتقريره 

                                                           

 (. ِٔٗ(. ا٤بصباح ا٤بنّب )ُْٔ( الزاىر )ُ) 
 ( ُب )أ(: ألف ا٤بالك قطع للمالك.ِ) 
(، لساف ُّْ/ُٓهتذيب اللغة ): نظرا .: الرجوع كالعود ك اإلصبلح كالسياسة( التأكيل لغةّ) 

كؿ إليو الكبلـ، كإف كافق ظاىره. كاصطبلحا: لو ثبلثة معاف: حقيقة ما يؤ  (ّْ/ُُالعرب )
التفسّب كىو اصطبلح كثّب من ا٤بفسرين. انظر: ٦بموع  (ُٕٔ/ُانظر: الصواعق ا٤برسلة )

( كعند االصوليْب: صرؼ اللفظ عن معناه الظاىر إٔب معُب آخر ٗٔ/ْالفتاكل البن تيمية )
ا. انظر: الوجيز للزحيلي )  ( ٗٗ/ِٰبتملو بدليل يصّبه راجحن

(، التهذيب ُْٔضاربة لغة أىل العراؽ، كالقراض لغة أىل ا٢بجاز، انظر:  الزاىر )( ا٤بْ) 
(ْ/ّٕٕ.) 

 (.ُٕٖ/ٗ( ٕبر ا٤بذىب )ٖٓ( اإلٝباع البن ٤بنذر )ٓ) 
 (.َِ( سورة ا٤بزمل: )ٔ) 
 (.ُٖٗ( سورة البقرة )ٕ) 
بن قصي بن   (  سيدة نساء العا٤بْب ُب زماهنا أـ القاسم ابنة خويلد بن أسد بن عبد العزلٖ) 

كبلب، القرشية األسدية. أـ أكالد رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كأكؿ من آمن بو كصدقو 
قبل كل أحد، كمناقبها ٝبة، كىي ٩بن كمل من النساء،: توفيت ُب رمضاف كدفنت با٢بجوف 
= 
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 كا٢باجة داعية إليو.  (ُ)عنها ٗبا٥با إٔب الشاـ كأنفذت معو عبدىا ميسرة

كحقيقتو: عقد يتضمن دفع ماؿ شرطو اآلٌب آلخر ليتجر فيو كالربح بينهما.فخرج  
كالوكالة ٔبعل أكدكنو كإذف السيد لقنو ُب  كٗبا بعده الشركة (ِ)بقولنا ليتجر بو الوديعة

يشبو الوكالة با١بعل ألف يده يد أمانة كالوكيل  -(ّ)قاؿ ا٤بتوٕب كما-كابتداؤه ، التجارة
كانتهاؤه يشبو الشركة إف قلنا ٲبلك العامل حصتو بالظهور كا١بعالة إف قلنا ٲبلك 
بالقسمة كىو األصح كا٤بغلب فيو الشبو األكؿ فهو توكيل خاص المتيازه بأركاف كأحكاـ 

. فأركانو ٟبسة عاقداف كصيغة كرأس ماؿ كمن ٍب كاف تعبّب غّبه يشبو التوكيل أكضح
 .(ْ)كعمل كربح

ُب ا٤بالك كتوكل ُب العامل فيقارض  )توكيل( (ٓ)فاألكؿ العاقداف كشرطهما أىلية 
الوٕب للطفل كما يوكل لو سواء األب كغّبه كىذا مستفاد من قولو توكيل كما يستفاد 

                                                           

 (ُُُ -َُٗ/ِر: سّب أعبلـ النببلء )عن ٟبس كستْب سنة. انظ
، كاف رفيق النيب صلى ا عليو كآلو كسلم ُب ٘بارة خدٯبة قبل أف يتزكجها. (  غبلـ خدٯبةُ) 

كحكى بعض أدلة نبوتو، كٓب أقف على ركاية صرٰبة بأنو بقي إٔب البعثة، فكتبتو على 
 (ُٖٗ/ٔٛبييز الصحابة ) االحتماؿ. انظر: إلصابة ُب

(، كاصطبلحا: ىي توكيل با٢بفظ ٔٗ/ٔ: الَبؾ كالتخلية. انظر: مقاييس اللغة )(  الوديعة لغةِ) 
 (ْٕ/٤ّبملوؾ أك ٨بتص. انظر: أسُب ا٤بطالب )

 (.َّٖ/ِ( أسُب ا٤بطالب )ّ) 
: مىا يرٕبوف من قداحهم، الفصاؿ، الفصيل، كيقاؿ اللغة لعدة معاف: الربح : يأٌب ُب(  الربحْ) 

، كىي الفصبلف الصغار، كالربح: الشحم، كالربح: الكسب، أربح الرجل إذا ٫بر لضيفانو الربح
(، معجم اللغة العربية ا٤بعاصرة ُُٓ/ّكأيضا البيع باكثر من ٜبن الشراءأنظر مقاييس اللغة )

(ِ/ّْٖ) 
 (ُّٔ/ُ: صبلحية اإلنساف للوجوب كاألداء. انظر: معجم اللغة العربية ا٤بعاصرة )(  أىليةٓ) 
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لوكيل كأنو ال يتصرؼ إال با٤بصلحة كأنو ال يصح القراض منو منو أنو ينعزؿ ٗبا ينعزؿ بو ا
كالعبد ا٤بأذكف كغّب ذلك كما يعلم ٩با يأٌب. كيصح من ا٤بريض كال ٰبسب ما زاد على 

يتوقع حصولو بل كإذا حصل بتصرؼ العامل فبل  أجرة ا٤بثل من الثلث ألف الربح
اتو من الثلث ألف النماء فيها من عْب ا٤باؿ ٖببلفو ُب كإ٭با حسبت مساق، تفويت فيو

 القراض.

ؾ : )قارضت( قولو )كػػػ(من جهة رب ا٤باؿ  )بإيجاب(الثاين الصيغة كإ٭با ٙبصل  
ؾ أك خذه أك ا٘بر فيو أك اعمل فيو أك بع كاشَب على أف  )عاملت(( ؾ أك )ضاربتك 

 (ِ)كفارؽ كاعمل ]فيو[ (ُ)ألخذه كابتع بو كما قالو الركياين بيننا نصفْب مثبل الربح
فور من جهة العامل بأف يتصل  وقبوؿ(باقتضاء العمل البيع ٖببلؼ االبتياع، )

كالبيع   (ّ)باإلٯباب على الوجو ا٤بعتب ُب سائر العقود ألنو عقد معاكضة ٱبتص ٤بعْب
  (ْ)ٚبتص ٗبعْبٖببلؼ الوكالة ألهنا ٦برد إذف، كا١بعالة ألهنا ال 

 الثالث رأس ا٤باؿ كلو شركط: 

( فبل يصح إال على الدرىم كالدنانّب ا٣بالصة من نقد )في خالصمنها كونو  
كسائر العركض  (ٔ)دكف ا٤بغشوشة كأف يستهلك غشها كالفلوس كا٢بلي كالتب (ٓ)الغش

                                                           

 (.ِِٖ/ّ( الغرر البهية )ُ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفْب سقطت من )أ(.ِ) 
 ( ُب )ب(: ٱبتص بعْب.ّ) 
 ( ُب )ب(: بعْب.ْ) 
(، كاصطبلحا: إبداء البائع ما ُّٗ/ِ: ا٣بديعة كضد النصح. انظر: مشارؽ األنوار )(  الغشٌ ٓ) 

 (ُِٕيوىم كماال ُب مبيعو كاذبا أك كتم عيبو. انظر: شرح حدكد ابن عرفة )ص: 
قاؿ: كل جوىر قبل أف يستعمل تب من النحاس : الذىب كالفضة قبل أف يعمبل، كي(  التٍّبٔ) 

= 
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ا جوز إذ العمل فيو غّب مضبوط كالربح غّب موثوؽ بو كإ٭ب ؛ألنو ُب القراض إغرارا
للحاجة فاختص ٗبا يركج بكل حاؿ أك سهل التجارة بو كقضيتو أنو ال يصح كنقد 

  .(ِ)عن شيخو (ُ)خالص ال يتعامل بو فيها كىو ما نقلو اإلماـ

ٔبوازه على  (ٓ)ٕبث ابن الرفعة (ْ)االتفاؽ على صحتو ]كيوافقو[ (ّ)لكن نقل الغزإب
[ ُ/ِٕٖعز كجوده أك خيف عزتو عند ] إذا (ٔ)نقد أبطلو السلطاف، كنظر فيو األذرعي

ا٤بفاصلة كأف ا٤بغشوشة لو راجت ركاج ا٣بالصة ُب كل مكاف جاز القراض عليها كىو 
كإ٭با اشَبط ُب الشركة فيو ركاجو ُب بلدىا فقط كما مر ألهنا تصح على ، متجو

 العركض كلو قارضو على عرض كمنفعة أك على ٜبنو إف باعو أك على ما ُب ذمة فبلف ٓب
يصح ٤با مر ُب األكٔب كللجهل با٤بقدار، كالتعليق ُب الثانية قياسا على العرض بل أىكٔب 

 ُب األخّبة.

إذ النقد ىو ، مضركب صفة لنقد ألنو َّرد اإليضاح (ٕ)كحذؼ قوؿ أصلو 
                                                           

 (ُُٕ/ٖكالصفر. انظر: العْب )
 (. ّْْ/ٕ( هناية ا٤بطلب )ُ) 
 الشيخ أبو ٧بمد ا١بويِب ( ىو عبد ا بن يوسف بن عبد ا بن يوسف بن ٧بمد بن حيويةِ) 

كالد إماـ ا٢برمْب أكحد زمانو علما كدينا كزىدا كتقشفا زائدا كٙبريا ُب العبادات كاف يلقب 
بركن اإلسبلـ، توُب الشيخ أبو ٧بمد سنة ٜباف كثبلثْب كأربعمائة بنيسابور. انظر: طبقات 

 ( ّٕ/ٓالشافعية الكبل )
 (.َُٔ/ْ( الوسيط )ّ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(.ْ) 
 (.َُِ/ُُكفاية النبيو )( ٓ) 
 (.ّٕٓ/ّ( قوت اتاج )ٔ) 
 (ّٔٔ(  ا٢باكم الصغّب )ص: ٕ) 
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كالصفة فبل يصح ُب ٦بهوؿ أحدٮبا  )معلـو القدر(ا٤بضركب ُب األشهر كمنها كونو ُب 
بالربح كيفارؽ رأس ا٤باؿ السلم بأف القراض عقد ليفسخ كٲبيز بْب كلو مرئٌيا للجهل 

كما علم ،  ( لكاف أعم كأخصرالقدررأس ا٤باؿ كالربح ٖببلؼ السلم كلو حذؼ قولو )
 .٩با قررتو

أم ُب ٦بلس العقد كإف ٓب يعْب ُب صلبو كما أفاده  )عين َثم(كمنها كونو قد 
 )ثم(بزيادة قولو: 

فلو قارضو على ألف كعينو ُب اَّلس جاز كما ُب  (ُ)صلوردا ٤با يوٮبو كبلـ أ 
كالسلم كمثلو يأٌب ُب ٦بهوؿ  (ْ)كالصرؼ (ّ)كجـز بو ٝبع متقدموف (ِ)الشرح الصغّب

القدر بل أكٔب ٖببلؼ ما لو أعطاه ألفْب أك صرتْب كقاؿ: قارضتك على أحدٮبا فإنو ال 
نعم إف عْب أحدٮبا ُب اَّلس صح كما اقتضاه كبلمو  (ٓ).يصح لعدـ التعيْب كالبيع

عدـ الصحة  قاؿ شيخنا: كىو  (ٕ)لكن قضية كبلمو ُب ركضو، (ٔ)ىنا كصرح بو ُب غّبه

                                                           

 (  ا٤بصدر السابق.ُ) 
( ٙبقيق/عبد ا سيد ُٕٔ( اإلسعاد )ََْ/ِ( مغِب اتاج )ُٖٗ/ْ( ركضة الطالبْب )ِ) 

 .أٞبد
 (.ُّٖ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ّٕٓ/ّقوت اتاج ) (ّ) 
ُب القيمة، كجودة الفضة، كبيع الذىب بالفضة، كمنو الصّبُب  ( الصرؼ: فضل الدرىمْ) 

 (ِٗٗ/ّ(، ا٤بخصص )َُٗ/ٕلتصريفو أحدٮبا باآلخر. انظر: العْب )
 (: )كقيل ٯبوز على إحدل الصرتْب(.ُِّ/ِ( على الصحيح، كقاؿ ُب ا٤بنهاج )ٓ) 
 (ُّٖ/ِ( أسُب ا٤بطالب )ٔ) 
 ( ْٖٓ/ُ( ركض الطالب )ٕ) 
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كيرد بأنو إف أراد فسادىا من حيث ا١بهل يأٌب ذلك ُب  (ُ)ظاىر لفساد الصيغة
بلغ من ا١بهل قلنا قارضتك على ألف ٍب عينو كقد مر صحتو أك من حيث اإلُّاـ األ

٩بنوع بل ٮبا مستوياف ُب ا٤بعامبلت أما لو علم فيو جنسو كقدره كصفتو فإنو ال يصح 
ألنو  (ّ)ك٩با تقرر علم صحتو على غّب ا٤باٌر كرجحو السبكي (ِ)على األشبو ُب ا٤بطلب

بامتناعو فيو. كلو قاؿ لشريكو ُب دراىم:  (ْ)توكيل كىو متجو، كإف قاؿ ا٤باكردم
. (ٓ)قالو ا٤بتوٕب، على نصييب منها صح ألف اإلشاعة ال ٛبنع صحة التصرؼ قارضتك

كتصح مقارضة الوديع كالغاصب على ما بيدىا لنفسو ٖببلؼ ما ُب الذمة فإنو إ٭با 
كمن ٍب لو قاؿ ٤بدينو اعزؿ ما ٕب عندؾ فعزلو كٓب يقبضو ٍب قارضو عليو ، يتعْب بالقبض

فإف اشَباه لو ُب ، نو ال ٲبلك ما عزلو بغّب قبضفاشَبل للقراض بعينو شيئا ٓب يصح أل
لو كعليو  متقدموف ألنو اشَبل لو بإذنو ككاف الربح (ٔ)الذمة كقع لؤلمر كما صرح بو ٝبع

للعامل أجرة مثلو كيصح مقارضة غّب الوديع كالغاصب مع القدرة على االنتزاع كيصح 
كما لو خلط ألفْب بألف آلخر كشاركو بأحدٮبا كقارضو باآلخر،   (ٕ)ُب ا٤بشاع

 كيتصرفاف ُب الثلثْب ألفي الشركة كيتفرد العامل بالتصرؼ ُب الثلث ألف القراض.
                                                           

 (.ُّٖ/ِ) ( أسُب ا٤بطالبُ) 
 ( ٙبقيق الطالب/٧بمد مركاف.ُُِ-َُِ(  ا٤بطلب العإب )ِ) 
 (.ِْٖ/ّ( الغرر البهية )ّ) 
 (.َّٕ/ٕ( ا٢باكم الكبّب )ْ) 
 (.ِْٖ/ّ( الغرر البهية )ٓ) 
 (َُِ -َُُ/ُُ(  كفاية النبيو )ٔ) 
سهم كل كاحد من الشريكْب اشيع أم  : ٨بتلط غّب متميز كإ٭با قيل لو مشاع الف( ا٤بشاعٕ) 

اذيع كفرؽ ُب اجزاء سهم االخر ال يتميز. انظر: الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي )ص: 
 (ُِِ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ُِٔ
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كىي تغليب ا٤باؿ بنحو  في تجارة(منها كونو )، الركن الرابع العمل كلو شركط 
كيدخل فيها توابعها كنشر الثياب كطيها فإف قارضو على أف ، البيع كالشراء لغرض الربح

يشَبم ا٢بنطة كيطحنها مثبل ٓب يصح كما يأٌب كيصح جعل كل من قولو ُب خالص 
نقد كقولو ُب ٘بارة متعلقا بتوكيل أم القراض الصحيح توكيل صادر بإٯباب كقبوؿ 

أم بسببها كيصح ، ُب ٘بارة[ التوكيل ِ/ِٕٖكصادر ُب خالص نقد حاؿ كوف ذلك ]
كجعل الظرؼ األكؿ متعلقا  (ُ)جعل )ُب( حينئذ على باُّا خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ اإلسعاد

بإٯباب كالثاين بتوكيل أم القراض ا٤بصحح توكيل ُب ٘بارة صادر بإٯباب كقبوؿ كائنْب 
ذين ُب خالص نقد فمحل الظرؼ الثاين رفع بقاء لتوكيل كاألكؿ إلٯباب كُب كل من ى

لتجارة إٔب ُب الٍب ٗبعُب باء  (ِ)تكلف كغموض على أنو ال معُب للعدكؿ عن قوؿ أصلو
 السببية أك على باُّا فلو قدـ الثاين فقاؿ ُب ٘بارة ٖبالص نقد لكاف أكضح كأخصر.

ليوُب منو ٜبن ما اشَباه كينتقل  )بيد العامل(كمنها كوف رأس ا٤باؿ كالتجارة  
و فيها فإف شرط كونو بيد ا٤بالك أك نائبو كمشرؼ نصيبو أك بالتجارة من غّب مزاحم ل

مراجعتو ُب التصرؼ ٓب يصح لفوات استقبلؿ العامل الذم ىو شرط ُب القراض كألنو 
قد ال ٯبده عند ا٢باجة أك ال يساعده على رأيو فيفوت التصرؼ الرابح كعكس قوؿ 

من جعل كوف  (ْ)اف كالوجيزُب يد العامل للتجارة مع موافقتو ٤با سلكو الشيخ (ّ)أصلو
رأس ا٤باؿ بيد العامل من شركط رأس ا٤باؿ ألهنا ال تفيد االحَباز عن شرط كونو بيد 
ا٤بالك أك ثالث الشَباط االستقبلؿ بالتصرؼ دكف مراجعتو ٖببلؼ عبارة ا٤بصنف فإهنا 

                                                           

 ( ٙبقيق/عبد ا سيد أٞبدٗ( اإلسعاد )ص ُ) 
 (.ّٕٔ(  ا٢باكم الصغّب )ص: ِ) 
 (.ّٔٔ(ا٢باكم الصغّب )ص: ّ) 
 ( .ُٗٗ/ْ( ركضة الطالبْب )َُ/ُٔب شرح الوجيز ) العزيزفتح ( ْ) 
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تفيد ىذه أيضا إذ جعلو شرطا للعمل استلـز اشَباط االستقبلؿ بالتصرؼ ألف شرط  
ف التصرؼ بالتجارة إليو يقتضي أف يكوف البيع كالشراء كالقبض كاإلقباض إليو كإ٭با كو 

يتم ٛبكنو من ذلك إذا كاف رأس ا٤باؿ بيده من غّب مشارؾ لو ُب الرأم كالعمل ال على 
 اإلعانة كما يأٌب. (ُ)جهة

يقو القراض بتعل )بطل(من ٍبىٌ و( كمنها أف ال يضيق العمل بالتعليق أك بالتوقيت ) 
أك تعليق تصرفو كقارضتك اآلف كال يتصرؼ إال بعد شهر كما لو قاؿ: بعتك كال ٛبلك 

عن تعليقو   (ّ)سكت كأصلو (ِ)كٗبا تقرر يعلم اندفاع قوؿ اإلسعاد، إال بعد شهر
 اكتفاء ٗبا قدمو ُب الوكالة مع تصرٰبو بأنو توكيل.  انتهى.

ٌ، كليس كذلك (ْ)كقضيتو  فإف تعليق التصرؼ ]ٍب صحيح  أف التعليق ىنا كهو ٍبى
نعم يؤخذ حكم البطبلف ىنا من كبلمو ألف ، ٍب غّب مبطل كىنا مبطل كما تقرر (ٓ)ك[

فيو توقيتا للتصرؼ كلو دفع إليو ماال كقاؿ إذا مٌت فيصرؼ فيو قراضا على أف لك 
القراض يبطل با٤بوت لو  لغا فليس لو التصرؼ بعد موتو ألنو تعليق كألف نصف الربح

( كأف قارضو سنة سواء أسكت أـ )غير اشتراءتصرؼ  )بتوقيت( صح كما يأٌب ك
منعو التصرؼ أـ البيع كحده ٓب يبع الشراء بعدىا إلخبلؿ التأقيت ٗبقصود القراض فقد 

ما بيده  (ٔ)ال ٯبد راعيا ُب السنة أك ٫بوىا ك٤بخالفتو مقتضاه عقد ٰبتاج العامل لتنضيض

                                                           

 ( ُب )ب(: كجو اإلعانة.ُ) 
 (. ْٕٔ( اإلسعاد )ِ) 
 (.ّٕٔ(  ا٢باكم الصغّب )ص: ّ) 
 ( ُب )ب(: إذ قضيتو.ْ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(.ٓ) 
حيحاف أحدٮبا يدؿ على تيسّب الشيء : من )نض( النوف كالضاد أصبلف ص( التنضيضٔ) 

= 
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ميز رأس ا٤باؿ سواء اقتصر على ذلك أـ زاد على أف ال أملك الفسخ قبل انقضائها. ليت
أما توقيت اإلشَباء أم كحده كأف قارضو على منعو من الشراء بعد سنة مثبل فيصح 

 (ّ()ِ)كالتنبيو كأصلو  (ُ)سواء قاؿ: كلك البيع أـ سكت عنو كما اقتضتو عبارة ا٤بنهاج
 (ٔ)(ٓ)بو غّبه كىو األكجو. كإف قيل فقضية ما ُب الشرحْبكجـز  (ْ)كاعتمده ُب ا٤بطلب

٢بصوؿ االسَبباح بالبيع الذم لو  (ٖ)ا١بـز بالفساد كجرل عليو ُب الكفاية (ٕ)كالركضة
مٌب شاء  (ٗ)[فعلو بعد ا٤بدة كلتمكن ا٤بالك من منعو من الشراء ]لغرض الربح

                                                           

كظهوره، كالثاين على جنس من ا٢بركة. األكؿ: قوؿ العرب: خذ ما نض لك من دين، أم 
تيسر، كفبلف يستنض ماؿ فبلف، أم يأخذه كما تيسر، كالنضيض من ا٤باء: القليل، فأما 

 (ّٕٓ/ٓالناض من ا٤باؿ فيقاؿ: ىو ما لو مادة كبقاء. انظر: مقاييس اللغة )
 (.ُْٓ( منهاج الطالبْب )ُ) 
(  أحد الكتب ا٣بمس ا٤بشهورة ا٤بتداكلة، بْب الشافعية، كأكثرىا تداكؿ، كما صرح بو النوكم ِ) 

ُب )هتذيبو(، بل قاؿ أيضا: من الكتب ا٤بشهورات النافعات ا٤بباركات ا٤بنتشرات الشائعات 
(،  ِٕفاظ التنبيو )ص: ألنو كتاب نفيس حفيل صنفو إماـ معتمد جليل. انظر: ٙبرير أل

 (ْٖٗ/ُكشف الظنوف )
 (.ُُٗ( التنبيو )ّ) 
 (.ُْٕ( ا٤بطلب العإب )ْ) 
( الشرح الصغّب على الوجيز، كالشرح الكبّب، ا٤بعركؼ بالعزيز كما ٠باه مؤلفو. انظر: ٨بتصر ٓ) 

 (ُِ(، ا٤بذىب عند الشافعية )ص: ٓٔالفوائد ا٤بكية )ص: 
 (ُٓ/ٔ) فتح العزيز(  ٔ) 
 (.َِِ/ْركضة الطالبْب )( ٕ) 
 (.ُٔٔ/ُُ( كفاية النبيو )ٖ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(.ٗ) 
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أف تكوف ا٤بدة يتأتى  (ُ) العقد ك٧بلو كما قاؿ اإلماـ[ فجاز أف يتعرض لو ُبُ/ِٖٖ]
. فلو كانت ا٤بدة ٦بهولة كمدة إقامة العسكر ففيو كجهاف ففي فيها شراء لغرض الربح

ا٢باكم: كالذم يتجو منهما الفساد كإ٭با أبطل ذكره ا٤بدة ىنا ككجب ُب ا٤بساقاة ألف 
كيصح قارضتك ، ط با٤بدة كلقدرهتما على فسخو مٌب شاءمقصودىا كىو الثمرة ينضب

 .(ِ)ما شئتي أك ما شئتى ألف ذلك شأف العقود ا١بائزة قالو ا٤باكردم

كٓب يتعرض للبيع ٓب يصح  كلو دفع إليو ألفا كقاؿ اشَب ُّا كذا أك لك نصف الربح 
األصح من أف التعرض للشراء ال يغِب عن القراض لتعرضو للشراء دكف البيع تفريعا على 

 (ّ)التعرض للبيع كالربح فيما اشَباه للمالك ألنو فائدة مالو كإ٭با يستحق العامل بعضو
قولو بالنصف النصرافو للعامل إذ  بالشرط ُب العقد الصحيح ككقولو: كلك نصف الربح

. كالتصريح بالبطبلف ُب ىذه الصورة كما ا٤بالك يستحق با٤بلك ال بالشرط كما مر
من ٍب بطل عقد القراض و( بعدىا من زيادتو كأف ال يضيقو بالتعيْب كغّبه ٩با يأٌب )

أٞبر  (ْ)بأف عْب لو ا٤بالك بالتجارة فيما يندر كجوده كياقوت )في نادر(على التجارة 
كاف ينقطع    ألنو تضييق ٱبل ٗبقصود العقد ٖببلؼ ما ال يندر كإف (ٓ)كخيل بلق

 (ٔ)كالرطب إذ ال تضييق ككذا إف ندر ككاف ٗبكاف يغلب فيو كجوده قالو ا٤باكردم

                                                           

 (.ّْٓ/ٕ( هناية ا٤بطلب )ُ) 
 (.ُِّ/ٕ( ا٢باكم الكبّب )ِ) 
 ( ُب )ب(: بقبضو.ّ) 
اس، كىو فارسي : حجر من األحجار الكرٲبة، كىو أكثر ا٤بعادف صبلبة بعد ا٤ب( الياقوتْ) 

 (َٖٓ/ّ(، معجم ا٤بصطلحات كاأللفاظ الفقهية )َُٗ/ِمعرب. انظر: لساف العرب )
 (.ٖٗٔ: ٧بركة، سواد كبياض. انظر: القاموس ايط )ص: ( البلقٓ) 
 (.ُّٔ/ٕ( ا٢باكم الكبّب )ٔ) 
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 .(ُ)كالركياين

كما أفهمو قولو السابق ُب ٘بارة إذ ىذا ُب   (ِ))حرفة(بطل أيضا ]ُب[ )و(  
ا٢بقيقة ٧بَبز كقارضتك على ىذه الدنانّب ليشَبم ُّا برا فتطحنو أك قطنا فتغزلو أك 

سجو أك ثوبا تقصره أك ٬ببل لثمرهتا أك دكابا لنتاجها أك مستغبلت لغبلهتا أك غزال كتن
شبكة ليصطاد ُّا كالفوائد بينهما لبلستغناء عن جهالة العوض باالستئجار فإهنا أعماؿ 
مضبوطة كألف ما حصل من ٜبر النخل ليس بتصرؼ العامل بل من عْب ا٤باؿ كالصيد 

كقضيتو صحة شراء ٫بو الب كما بعده .(ّ)الو الشيخافللصائد كعليو أجرة الشبكة. كذا ق
ُب مسألة الب فإف  (ْ)لوقوعها إلذف كإف ٓب يصح ما ترتب عليو كبو صرح ابن الرفعة

 طحن الب ببل شرط ٓب يضٌر ُب صحة القراض.

نعم إف نقص الدقيق ضمنو لتعديو لكن لو باعو ٓب يضمن ٜبنو ألنو ٓب يتعد فيو  
طحن فإف كاف استأجر عليو لزمتو األجرة كالربح بينهما كما شرطا. كال أجرة لو ُب ال
أنو لو شرط أف العامل يستأجر من يفعل ذلك من ماؿ القراض  (ٔ()ٓ)كٕبث ُب ا٤بطلب

                                                           

 (.ِْٖ/ّ( حاشية العبادم على الغرر البهية )ُ) 
  ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(.( ما بْبِ) 
 (.َُِ/ٓ(. ركضة الطالبْب )ُّ/ٔ) فتح العزيز( ّ) 
 (.ُْٖ( ا٤بطلب العإب )ْ) 
( ا٤بطلب العإب شرح كسيط الغزإب، كيقاؿ لو "ا٤بطلب"اختصارا، قاؿ ا٢بافظ ابن حجر: ٓ) 

ات كشرح بعده الوسيط شرحا حافبل مشتمبل على نقوؿ كثّبة كٚبرٯبات كاعَباضات كإلزام
(، ا٤بطلب العإب ّّٗ/ُتشهد بغزارة مواده كسعة علمو كقوة فهمو. انظر: الدرر الكامنة )

 ٙبقيق/الطالب: يوسف طوٓٔص
 (.َّٕ( ا٤بطلب العإب )ٔ) 
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إ٭با ينشأ عن  بأف الربح (ُ)كحٌظ العامل التصرؼ فقط جاز كنظر فيو األذرعي
: لو قارضو على أف يشَبم ٫بو حنطة (ّ)ال العمل كمن ٍب قاؿ القاضي (ِ)االستبضاع

. كُب البحر (ْ)ليس حاصبل من جهة التصرؼ فإذا ارتفع سعره باعو ٓب يصح ألف الربح
 .(ٓ)٫بوه

قلو ككشرط ٫بو الطحن فيما ذكر ما لو قارضو لينقل ا٤باؿ إٔب بلد أخرل ألف ن
)و( كٱبالف ما لو أذف لو ُب السفر فإف الغرض منو يفي ا٣برج ، عمل زائد على التجارة

معْب دكف غّبه أك أشخاص معينْب دكف غّبىم   )مع شخص(بطل أيضا بشرط ا٤بعاملة 
إال من زيد كإال ىذه  (ٖ)يبيع ىذه (ٕ)كأف ال يشَبم أك ]ال[  (ٔ)كما ٕبثو األذرعي

[ ِ/ِٖٖيعاملو كقد ال ٯبد عنده ما نظر فيو رٕبا كالسلعة ]السلعة، ألف ا٤بعْب قد ال 
ا٤بعينة قد ال ٯبد فيها رٕبا ٖببلؼ ما لو هناه عن شراء سلعة كعن الشراء أك البيع من 

: كلو شرط أف ال يتصرؼ (ٗ)زيد ألنو ٲبكنو شراء غّبىا كمعاملة غّب زيد. قاؿ ا٤باكردم

                                                           

 (ُّٔ/ّ( قوت اتاج )ُ) 
 (ْٔ/ُالببلغة ) : يقاؿ: استبضعت كذا، إذا جعلتو بضاعة لك. انظر: أساس(  اإلستبضاعِ) 
ىو اإلماـ ا١بليل أحد رفعاء  ( القاضي حسْب بن ٧بمد بن أٞبد أبو علي القاضي ا٤بركركذمّ) 

األصحاب ىو  صاحب التعليقة ا٤بشهورة كىو ٕبر علم زخرت فوائده فعمت الناس كتعميم 
للخصوص كإماـ تصطف األئمة خلفو كأهنم بنياف مرصوص كاف القاضي جبل  الفقهاء ُّا

ق. انظر: طبقات ِْٔفقو منيعا صاعدا كرجل علم من يساجلو يساجل ماجدا. توُب  سنة 
 (.ّٔٓ/ْالشافعية الكبل )

 (.َُِ/ٓ( ركضة الطالبْب )ْ) 
 (.ٕٔ/ٕ( ٕبر ا٤بذىب )ٓ) 
 (ِّٔ/ّ(  قوت اتاج )ٔ) 
 ٤بعقوفْب ساقط من )أ(.( ما بْب إ) 
 (  سقطت من )ب(  عبارة )ىذه(.ٖ) 
 (.ُّْ/ٕ( ا٢باكم الكبّب )ٗ) 
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ألف األكؿ كالنوع العاـ كالثاين كالعرض إال ُب سوؽ معْب صح ٖببلؼ ا٢بانوت ا٤بعْب 
 .ا٤بعْب 

ما يتصرؼ فيو ألف القراض معاملة يتعلق ُّا غرض كل من  (ُ)كال يشَبط تعيْب
ا٤بتعاقدين فمهما كاف العامل أبسط يدا كانت أفضى إٔب  مقصودىا ٖببلؼ الوكالة 

فاإلذف ، ا عْب لوألهنا نيابة ٧بضة كا٢باجة ٛبس إليها ُب أشغاؿ خاصة كعليو أف ٲبتثل م
 و(ُب البٌز يتناكؿ منسوجا يلبس ال ٫بو أكسية كبسط ألف بائعها ال يسمى بزازا عرفا )

بنفسو مع العامل لفوات استقبلؿ العامل الذم ىو  عمل مالك(شرط ) )بػػػػ(بطل أيضا 
 )ال( شرط كما مر كمن ٍب كاف ىذا من ٧بَبز قولو السابق بيد عامل ألنو اآلف بيدٮبا

لو فبل يبطل   )تبعا(أك أجّبه معو على جهة كونو معينا ك عبده(ا٤بالك عمل ) بشرط
كما لو شرط أف يعطيو ُّيمتو ليحمل عليها ألف قٌنو كُّيمتو ماؿ فجعل عملهما تبعا 
للماؿ كمثلهما منافع أجّبه ٖببلؼ ا٤بالك كٖببلؼ ما إذا ٓب يكن غّبه تبعا كأف شرط  

ا٤بالك أك بعضو بيده ألف عدـ استقبللو يفوت مقصود كونو شريكا لو ُب الرأم أك كوف 
كيشَبط علم القن كالبهيمة بالرؤية أك الوصف كيصح شرط جزء من ، القراض كما مر

من زيادتو كلو  )تبعا(لقنو كإف ٓب يعمل معو لرجوع ما شرط لو إليو كالتقييد بقولو  الربح
 عمومو كلكراىة إطبلؽ لفظ العبد عليو.عب كغّبه بقنو لكاف أكٔب ل

كخرج بقنو كأجّبه غبلمو ا٢بر كزكجتو كأمينو مثبل فبل ٯبوز شرط عملهم مع  
فيجوز كيكوف قراضا مع أكثر من كاحد  العامل إال أف يكوف شرط ٥بم شيء من الربح

٧بموؿ عليها إذا ٓب يشَبط ٥بم عدـ ا١بواز  (ْ)(ّ)فإطبلؽ ابن القاص  (ِ)قالو ا١بمهور
                                                           

 ( ُب )ب(: )لتعيْب(.ُ) 
 (ٖٔ/ٔ(، حاشية الشركاين على التحفة )ِٖٓ/ّ(  الغرر البهية )ِ) 
، ٍب البغدادم الشافعي اإلماـ الفقيو، شيخ الشافعية أبو العباس، أٞبد بن أيب أٞبد الطبم (ّ) 

ابن القاص، قاؿ الشيخ أبو إسحاؽ: كاف ابن القاص من أئمة أصحابنا، صنف ا٤بصنفات، 
 ( ِّٕ -ُّٕ/ُٓمات بطرسوس سنة ٟبس كثبلثْب كثبلٜبائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء )

 (ٖٔ/ٔ(، حاشية الشركاين على التحفة )ِٖٓ/ّ(  الغرر البهية )ْ) 
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 ربح.
 كلو شركط:  الركن ا٣بامس الربح

منها اختصاصو با٤بالك كالعامل كاشَباكهما فيو كتقدير نصيب كل منهما با١بزئية  
بو يكوف بينهما بأف ال ٱبتص  فبل يصح القراض إال إف عقد على شرط أف الربح

فإف اختص أحدٮبا فسيأٌب. كإف شرط إدخاؿ ، أحدٮبا كال يشَبط منو شيء لغّبٮبا
ثالث فيو كليس بعامل كال ٗبملوؾ ألحدٮبا بطل العقد سواء شرط ا٤بالك إعطاءه من 

إ٭با استحق با٤باؿ أك  نصيبو أـ من نصيب العامل خبلفا ٤با كقع للمصنف ألف الربح
ل كليس للثالث ا٤بذكور ماؿ كال عمل ٖببلؼ ما إذا كاف عامبل كيكوف القرض بالعم

مع اثنْب أك ٩بلوكا ألحدٮبا كيكوف ا٤بشركط لو مضموما إٔب ما شرط لسيده كما مر. 
لك كنصفو ٕب  : لو قاؿ نصف الربح(ّ()ِ)كأصلها (ُ)ففي الركضة، كخرج بالشرط الوعد

 .نصفو لزكجٍب صح القراض كمن نصييب 
                                                           

 (ُِِ/ٓ(  ركضة الطالبْب )ُ) 
(  ُب ا٤بطلب ما نصو: سئل العبلمة الشريف عمر بن عبدالرحيم ا٢بسِب ا٤بكي عن قوؿ ِ) 

ا٤بصنفْب: كذا ُب أصل الركضة، أك ُب الركضة كأصلها، أك كأصلها ما ا٤براد ٗبا ذكر؟فأجاب: 
امش نسخة الغرر لشيخو كجدت ٖبط بعض األئمة اققْب من تبلمذة شيخ اإلسبلـ زكريا ُّ

ما حاصلو، أنو إذا قاؿ: قاؿ ُب أصل الركضة، فا٤براد منو عبارة النوكم ُب الركضة الٍب ٣بصها 
، رفع ىذا التعبّب بصحة نسبة ا٢بكم إٔب الشيخْب، كإذا عزل فتح العزيزكاختصرىا من لفظ 

كإذا أطلق لفظ الركضة،  فتح العزيزا٢بكم إٔب زكائد الركضة، فا٤براد منو زيادهتا على ما ُب 
فهو ٧بتمل لَبدده بْب األصل كالزكائد، كرٗبا يستعمل ٗبعُب األصل كما يقضي بو السب، كإذا 
قيل كذا ُب الركضة كأصلها أك كأصلها، فا٤براد بالركضة ما سبق التعبّب بأصل الركضة.... اْب. 

 (ّْانظر: مطلب اإليقاظ )ص: 
 (ُٖ/ُِ) فتح العزيز( ّ) 
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كىذا كعد ىبة لزكجتو كلو قاؿ للعامل لك كذا على أف تعطي ابنك أك امرأتك  
 .: إف ذكره شرطا فسد القراض كإال فبل. انتهى (ِ()ُ)نصفو فقاؿ القاضي أبو حامد

كمعُب قولو: إف ذكره شرطا أف ال يزيد بو غّب الشرط كإال فهو عند اإلطبلؽ شرط  
(  مقدر بجزء )الربحشرط أف  )على(اض كما لو قصد بو الشرطية كيفسد بو القر 

كنصف كثلث ال بنحو كزف، فإف قاؿ على أف لك أك ٕب جزءا أك شيئا منو كأف لك أك 
[ ُ/ِٖٕٗب دينارا أك النصف كدينارا أك إال دينارا أك على أف ٚبصِب بداية من رأس ]

األلفْب كلو ٨بلوطْب أك أنك إف رٕبت ألفا فلك  (ّ)بح ]أحد[ا٤باؿ أك بركوُّا أك بر 
ُب األكليْب كالنتفاء العلم با١بزئية ُب  نصفو أك ألفْب فربعو ٓب يصح للجهل بقدر الربح

الثبلثة بعدىا كبعينها ُب األخّبة كألنو رٗبا ال يربح فيما قدر فيو إال ذلك القدر فيفوز بو 
كلو قاؿ   العاقدين كألف الركوب قد ينقص الدابة كلتخصيص ا٤بالك ببعض الربحأحد 

بيننا صح ككاف  كقراض فبلف كٮبا يعلماف القدر ا٤بشركط لو صح كإال فبل أك الربح
أنو بيننا أثبلثا ٓب  مناصفة كما لو قاؿ:  ىذه بيِب كبْب زيد يكوف مقرا بالنصف أك على

لك كما  يصح كما ُب األنوار للجهل ٗبن لو الثلث كمن لو الثلثاف أك على أف ثلث الربح
للعامل ام كلك ربع  بقي ثلثو ٕب كثلثاه لك صح كحاصلو اشَباط بيعو اتساع الربح

عند العقد لسهولة معرفتو كىو جزء من مائتْب سدس العشر صح كإف ٓب يعلما قدره 

                                                           

. أحد رفعاء ا٤بذىب كعظمائو ضي أبو حامد ا٤بركركذم، أٞبد بن بشر بن عامر العامرم( القاُ) 
كصدر من صدكر الفقو كبّب كٕبر من ٕبار العلم غزير كىو من أصحاب أىب إسحاؽ، كعنو 

ىػ. انظر: طبقات  ِّٔأخذ فقهاء البصرة كشرح ٨بتصر ا٤بزىن كصنف َب األصوؿ. ت 
 (.ُِ/ّالشافعية الكبل )

 (.ُِِ/ٓ( ركضة الطالبْب )ِ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )أ(.ّ) 
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)كثمر كأربعْب جزء كالربح فيما ذكر فيو من االختصاص كاالشَباؾ كالتقدير با١بزئية 
( فإف شرط)، ( فيشَبط فيو األمور الثبلثة كٯبرم فيو ٝبيع التفاصيل السابقةمساقاة
عن نصفْب النصف  )وسكت(كمن الثمرة ٍب  ىنا من الربح )للعامل النصف(ا٤بالك 

اآلخر ٝبيعو أك بعضو لنفسو كأف قاؿ على أف لك النصف كٕب السدس كسكت عن 
)ال كتناصفاه ألف ما ٓب يضفو للعامل يكوف للمالك ٕبكم األصل  جاز(الباقي )
 ف الربحٕب كسكت عن نصيب العامل أل كقارضتك على أف نصف الربح  عكسو(

 .فائدة رأس ا٤باؿ كىي للمالك ال ما أضيف منو للعامل كٓب يضف لو شيء منو

أك أبضعتك كلك  كلو قاؿ قارضتك كالربح كلو لك أكٔب أك سكتي عن الربح
لفظ ُب الثبلثة األكؿ كأ٢بق ُّا اآلخراف أك لك كلو فقراض فاسد رعاية ل نصف الربح

كفارؽ ما يأٌب ُب: خذه كتصٌرٍؼ فيو كالربح كلو لك فإف اللفظ ٍب صريح ُب عقد آخر،  
أك على النصف أك على الثلثْب صح كا٤بشركط للعامل ألف ا٤بالك مستحق با٤بلك ال 

 بالشرط.

طي كبل منهما كإف كيصح كما أفهمو كبلمو أف يقارض الواحد اثنْب إف بْب ما يع 
تفاكت، كاالثناف كاحد إف بْب كل ما يعطيو لو كإف تفاكت ،كأف شرط أحدٮبا لو 
النصف كاآلخر الربع كقد عرؼ ماؿ كل منهما كإال فسد العقد كيقتسماف ما فضل من 

اثنْب إف  ُب مقارضة الواحد (ُ)على قدر نسبة ماليهما كإال فسد. كشرط اإلماـ الربح
ثبت لكل منهما االستقبلؿ فإف شرط على كل مراجعة اآلخر ٓب ٯبز. قاؿ 

: كاألمر كما ظٌناه (ّ): كما نظن األصحاب يساعدكنو عليو.  قاؿ األسنوم(ِ)الشيخاف
                                                           

 (.ٕٕٓ/ٕ( هناية ا٤بطلب )ُ) 
 (.ُِٓ/ٓ( ركضة الطالبْب )ِٕ/ُِ) فتح العزيز( ِ) 
 (.َُْ/ٔ( ا٤بهمات )ّ) 
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كالغزإب،  (ُ)من ا١بواز فقد نقلو اإلماـ بعد عن ابن سريج كصرح بو القاضي أبو الطيب
بأف دعواه التصريح  (ّ). انتهى.  كاعَبضو ٝبع متأخركف(ِ)هوركقاؿ ابن الرفعة: إنو ا٤بش

 .با١بواز فيو تساىل

ما ظنو الرافعي من عدـ ا٤بساعدة ٩بنوع، بل : - (ٓ)كالبلقيِب– (ْ)قاؿ الزركشي
 انتهى.. .قواعد الشافعي رضي ا عنو كاألصحاب تقتضيو فالوجو القطع ٗبا قالو اإلماـ

رؼ فيو كالربح كلو لك فقرض صحيح أك ٕب فتوكيل كلو قاؿ: خذ ىذا ا٤باؿ كتص 
[ بألف آخر ِ/ِٖٗببل جعل كما لو قاؿ: أبضعتك كإف أعطاه ألفا كقاؿ لو شاركِب ]

لك كاعمل كالربح بيننا أثبلثا أم الثلث لو كالثلثاف للعامل أك عكسو ٓب يصح ٤با فيو من 
، م ُب ا٤باؿ كال نظر إٔب العمل بعد الشركة ُب ا٤باؿمع التساك  شرط التفاكت ُب الربح

 بينهما نصفْب كللعامل نصف أجرة مثلو على ا٤بالك. فإف عمل كربح كاف الربح

                                                           

، أحد ٞبلة عبد ا بن طاىر بن عمر(  اإلماـ ا١بليل القاضي أبو الطيب الطبم طاىر بن ُ) 
ا٤بذىب كرفعائو، كاف إماما جليبل ٕبرا غواصا متسع الدائرة عظيم العلم جليل القدر كبّب ال 

طار كشاع ذكره فكاف تفرد ُب زمانو كتوحد كالزماف مشحوف بأخدانو كاشتهر ا٠بو فمؤل األق
أكثر حديث السمار كطاب ثناؤه فكاف أحسن من مسك الليل ككافور النهار، لد بآمل 
طبستاف سنة ٜباف كأربعْب كثبلٜبائة، مات صحيح العقل، ثابت الفهم، ُب ربيع األكؿ، سنة 

ة (، طبقات الشافعئُٕ/ُٕٟبسْب كأربعمائة، كلو مائة كسنتاف. انظر: سّبأعبلـ النببلء )
 (ُِ/ٓالكبل )

 ( ِْٖ( ا٤بطلب العإب )ِ) 
 (.ّْٖ/ِ( انظر: أسُب ا٤بطالب )ّ) 
 (.ّْٖ/ِأسُب ا٤بطالب ) (ْ) 
 (  ا٤بصدر السابق.ٓ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

079 

( لفقد شرط أك ركن ٩با مر )فاسدعقد قراض أك مساقاة  )في(أم العامل  )ولو( 
مل طمعا ُب ا٤بسمى فإذا فات كجب رد ( كإف ٓب يكن ربح كال ٜبر ألنو عأجرة مثل)

عملو عليو كىو متعذر فتجب قيمتو كما لو اشَبل شيئا شراء فاسدا أك قبضو فتلف 
( فبل يستحق العامل أجره ألنو )كلو للمالكأك الثمن  ( الربحال إف شرطتلزمو قيمتو )

 ٓب يطمع ُب شيء.

يما مر إذا علم الفساد كىو متجو إف علم مع كقضيتو أنو ال يستحقها أيضا ف 
ذلك فبل أجرة لو كأنو لو شرطو كلو ألجنيب أك للمالك كأجنيب كاف كذلك كىو ظاىر 
إف كاف األجنيب ٩بن ال ٘بب مؤنتو على العامل كإال فينبغي أف يكوف كما لو شرطو 

 للعامل لعود ا٤بنفعة إليو.

عدـ الفرؽ بْب أف يعلم الفساد أـ ال قاؿ: كإطبلقهم يفهم   (ُ)ٍب رأيت السبكي 
 كلعل سببو أنو إذف أف يعمل بعوض فبل ٰببط عملو. انتهى.

كيتعْب ٞبلو على ما ذكرتو من أنو مع علمو بالفساد ٓب يعلم بأنو ال أجرة لو كإال  
 فبل طمع كعند عدـ طمعو ال نظر إلذف ا٤بالك ُب العمل بعوض ألنو متبع.

مع فساد القراض لوجود اإلذف كما ُب الوكالة الفاسدة كأفهم كبلمو صحة تصرفو  
كإ٭با ٓب ينفذ تصرؼ ا٤بشَبم عند فساد الشراء ألنو إ٭با يتصرؼ با٤بلك كال ملك ُب 
البيع الفاسد كال ٯبوز لو اإلقداـ على التصرؼ بعد علمو بالفساد كإف صح كما صرحوا 

 .بو ُب الوكالة الفاسدة

                                                           

 (.ّْٖ/ِ) على األسُب( حاشية الرملي ُ) 
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 .موافقتو (ّ)كاقتضت عبارة ا٢باكم (ِ()ُ)كإف خالفهم ابن الصباغ

أم ا٤بالك ُب تقييد تصرفو با٤بصلحة فبل يعامل  )كوكيلو(أم العامل  )وىو(
بيعا كال شراء ألنو رٗبا يهلك رأس ا٤باؿ فتبقى العهدة متعلقة با٤بالك كال بغنب  (ْ)نسيئة

فاحش ]كال يشَبم شيئا بثمن مثلو كىو ال يرجو حصوؿ ربح فيو ألف اإلذف ال 
 .(ٔ()ٓ)يقتضيو، قالو ا٤باكردم[

كغّبه كذلك  (ٕ)كال يشَبم بغّب جنس رأس ا٤باؿ بقيده ا٤بعلـو ٩با يأٌب عن الغزإب
ألف اإلذف ال يقتضيو كعليو حبس ا٤ببيع لقبض الثمن كإال ضمن ما ٓب يأذف لو ا٤بالك 

اع ٕباؿ ألنو ما إذا ب (ٖ)كاإلشهاد با٤بعاملة نسيئة إذا أذف لو فيها ٖببلؼ ]الدين ك٫بو[

                                                           

( اإلماـ، العبلمة، شيخ الشافعية أبو نصر، عبد السيد بن ٧بمد بن عبد الواحد بن أٞبد بن ُ) 
، الفقيو ا٤بعركؼ بابن الصباغ، مصنف كتاب " الشامل "، ككتاب " الكامل غدادمجعفر الب

"، ككتاب " تذكرة العآب كالطريق السآب "، مولده سنة أربعمائة، توُب يـو الثبلثاء، ثالث 
سبع كسبعْب كأربعمائة كدفن من الغد بداره بدرب السلوٕب. انظر:  عشر ٝبادل األكٔب سنة

 (ْٓٔ -ْْٔ/ُٖسّب أعبلـ النببلء )
 (.  ُُْ/ٔ(  البياف )ِ) 
 (.ّٖٔ(  ا٢باكم الصغّب )ص: ّ) 
هرة اللغة : التأخّب، كالنسيئة من ذلك، كقاؿ أيضا: كالنسيئة: التأخّب. انظر: ٝب(  الن سىاءْ) 

(ِ/َُْٕ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(.ٓ) 
 (.ِّٖ/ٕ( ا٢باكم الكبّب )ٔ) 
 (.َُٓ/ْ( الوسيط )ٕ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )ب(.ٖ) 
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أخذا ٩با مر ُب الوكالة بأداء الدين ك٫بوه  (ُ)ٰببس ا٤ببيع إٔب قبضو كٕبث اإلسنوم
 .(ِ)االكتفاء بشاىد كاحد كٗبستور

 .: كٯبب أف يكوف البيع من ثقة مليء كما ُب بيع ماؿ اجور (ّ)قاؿ األذرعي

ع سلما ألف عقد : كال ٯبوز عند اإلذف بالنسيئة أف يشَبم أك يبي(ْ)كقاؿ ا٤باكردم
السلم أكثر غررا كإف أذف لو ُب ذلك امتنع البيع ال الشراء لوجود ا٢بظ غالبا فيو كعدمو 

 .ُب البيع كلو شرط عليو البيع با٤بؤجل دكف ا٢باؿ فسد العقد. انتهى.

كتفرقتو بْب البيع كالشراء معَبضة ألف الوجو أف ال فرؽ لوجود الرضى من  
 بالوكيل أنو لو قيد لو التصرؼ بزمن أك ٧بل أك ٫بوٮبا بقيد.كأفهم التشبيو ، ا١بانبْب

[ فهل يتعينوف عمبل ُ/َِٗنعم لو قارضو على أف يصارؼ مع الصيارفة ] 
بالشرط فتقييد ا٤بصارفة مع غّبىم، ألف اإلذف ٨بتص بطائفة فبل يعدؿ عنهم أكال ألف 

: بع ُب سوؽ كذا فباع ا٤بقصود بذلك أف يكوف تصرفو تصرفا ال مع قـو بأعياهنم كقولو
كإال ، ُب آخر بثمن ا٤بثل كجهاف كا٤برجح منهما األكؿ إف ذكر ذلك على كجو االشَباط

 فالثاين.

يفارقو ُب أنو  لكن(كالعامل كإف كاف كالوكيل كما علم ٩با مر أكؿ الباب أيضا ) 
يقتضيو ُب  ألف اإلذف ال (ٓ)ال يشَبم بثمن ا٤بثل ما ال يرجو فيو رٕبا كما قالو ا٤باكردم

                                                           

 (.َّٖ( كاُب اتاج )ُ) 
(، كاصطبلحا: ِّٗ/ُة ): سَبت الشيء أسَبه سَبا، إذا غطيتو. انظر: ٝبهرة اللغ(  ا٤بستورِ) 

 (ُّٔ/ْالذم ظاىره العدالة: ، كٓب ٱبتب باطنو. انظر: تشنيف ا٤بسامع )
 (.ِٖٓ/ِ( أسُب ا٤بطالب )ّ) 
 (.ِِّ/ٕ( ا٢باكم الكبّب )ْ) 
 (.ِّٖ/ٕ( ا٤بصدر السابق. )ٓ) 
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ٜبنا كبدال عن متلف حيث توقع فيو رٕبا كما أفادتو عبارتو دكف  العرض( )يأخذأنو 
 ألف القصد ىنا االسَبباح كالبيع بذلك طريق إليو. (ُ)عبارة أصلو

با٤بنع ُب الشريك، كمر ُب باب الشركة ما يعلم  (ّ)كغّبه (ِ)كاستشكلو اإلسنوم 
التصرؼ بنقد غّب نقد البلد كحينئذ فهو كالعامل فإنو منو رده كىو: أنو ال ٲبنع عليو إال 

 )العرض(ٲبتنع عليو التصرؼ بنقد غّب نقد البلد أيضا كما أفهمو تعبّب ا٤بصنف بػػػ 
 كفرؽ بأنو ال يركجوا ٜبنو فيتعطل الربح (ٓ)كاعتمده السبكي (ْ)كجـز بو ٝبع متقدموف

 ٖببلؼ العرض.

 لو راج كاف كالعرض كىو متجو. كقضيتو أنو 

  .(ٕ)كابن أيب عصركف (ٔ)ككالبيع ٗبا ذكر: الشراء بو كما صرح بو الغزإب 

( بالشراء كلو بقيمتو معيبا عند ا٤بصلحة أك الغبطة كىي الزيادة المعيبكيأخذ )
كىذا من زيادتو كليس ألحدٮبا رده حينئذ بالعيب كما  (ٖ)على القيمة زيادة ٥با باؿ

كينقلب العقد للعامل حيث فعل ما ليس لو ُب كل ٧بل مر ُب الوكالة نقبل بو فيو  ،يأٌب
 للوكيل.

                                                           

 (: )كىو كالوكيل ال ُب البيع بالعرض(.ّٖٔ( ألنو قاؿ ُب ا٢باكم )ُ) 
 (.َُٖ/ٔ( ا٤بهمات )ِ) 
 (ّٖٓ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ِْٕ/ٓ(  النجم الوىاج )ّ) 
 (ّْٕ/ّ(  قوت اتاج )ْ) 
 (.ّٖٓ/ِ( أسُب ا٤بطالب )ٓ) 
 (.ُُٔ/ْ( الوسيط )ٔ) 
 (.ّٖٓ/ِ( أسُب ا٤بطالب )ٕ) 
 (.ّٖٓ/ِانظر: أسُب ا٤بطالب )( ٖ) 
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كال يشَبم العامل للقراض بأكثر من قدر رأس ا٤باؿ كالربح ألف ا٤بالك ٓب يأذف ُب  
، ٛبلك الزائد كال ُب شغل ذمتو بو فإف اشَبل لو قنا مثبل بقدره كلو ُب ذمتو كقع قراضا

 تعْب ا٤باؿ بطل أك ُب ذمتو كقع لو حيث يقع للوكيل. ٍب إف اشَبل آخر

أنو لو كقع شراء الثاين بالعْب ُب زمن ا٣بيار أم ٥بما قبل  (ُ)كٕبث ابن الرفعة 
بأف ذلك إ٭با ىو ُب البائع على  (ِ)فسخ األكؿ صح كبيع ا٤ببيع فيو، نظر فيو األذرعي

 .نفسو قاؿ: أما الوكيل فبل، إال أف يكوف قد صرح بو فيو

فإف تلف كشرل األكؿ بالعْب انفسخ  (ّ)ٍب مٌب سلم ا٤باؿ ُب الثمن الثاين ضمنو 
أك  (ْ)تقاصٌ أك ُب الذمة لـز ا٤بالك بدلو كلو على العامل مثلو فإف سلمو بإذنو لّبجع بو 
 ببل إذنو برئ منو ا٤بالك كبقي حقو ُب ذمة العامل كاستمر العبد ماؿ قراض.

ابنو كمع ذلك ما  (ٓ)أم أصل ا٤بالك أك فرعو فهو أعم من قوؿ أصلو )وال بعضو( 
 .لو عب ٗبن يعتق عليو لكاف أعم لتناكلو من أقر ا٤بالك ٕبريتو

كمن استولدىا إذا بيعت ُب ٫بو الرىن فإف اشَباه ببل إذنو ٓب يصح إف اشَباه بعْب 

                                                           

 (.ِْٖ( ا٤بطلب العإب )ُ) 
 (.ّٖٔ/ِ( أسُب ا٤بطالب )ِ) 
(، كاصطبلحا: ِّٕ/ّ: جعل الشيء ُب شيء ٰبويو. انظر: مقاييس اللغة )( الضماف لغةّ) 

التزاـ حق ثابت ُب ذمة الغّب، أك إحضار من ىو عليو أك عْب مضمونة. انظر: أسُب ا٤بطالب 
(ِ/ِّٓ) 

ار ( تقاص: تقاص القـو )قاص( كل كاحد منهم صاحبو ُب حساب أك غّبه. انظر: ٨بتْ) 
 (ِْٓالصحاح )ص: 

 (ّٖٔ(  ا٢باكم الصغّب )ص: ٓ) 
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إذا ككل ُب شراء  (ُ)ّبه ُب ا٤بوكلماؿ القراض لضرر ا٤بالك بو بتفويت ا٤باؿ كخالف نظ
 ىنا. غّب معْب لقرينة قصد الربح

ذكرا كاف أك أنثى ببل إذنو أيضا فإف فعل ٓب يصح إف  )زوجو(ال يشَبم و( ) 
بانفساخ النكاح ٖببلؼ نظّبه ُب الوكيل ٤با  (ِ)اشَباه بعْب ا٤باؿ أيضا لتضرر الزكج ]بو[

 مر.

[إذ ِ/َِٗاشَبل أحدٮبا ُب الذمة فيقع لو كإف صرح بالسفارة للقراض ]أما إذا  
الثمن من مالو أك يأذف فيصح كينفسخ النكاح ُب  (ّ)ال مصلحة فيو للقراض فبل يلزمو

كإف ظهر ُب ا٤باؿ ربح إذ ، الثاين كال يرتفع القراض مطلقا كيعتق على ا٤بالك ُب األكؿ
ـ العامل نصيبو منو كما لو أعتق عبدا من ماؿ العامل ال ٲبلكو بالظهور كحينئذ يغر 

لو  المأذوف القن )كػػػ(القراض فإنو يعتق عليو كيغـر للعامل نصيبو. كالعامل فيما ذكر 
ك٫بوه كتصرؼ ُب ىذا ا٤باؿ خبلفا ٤با ُب  )بِاشتِر(كاف اإلذف لو   )ولو(ُب التجارة 

 فلو البيع بالعرض كشراء ا٤بعيب. (ْ)ا٢باكم

كج سيده أك سيدتو كال من يعتق عليو على األظهر لتضرر إال باإلذف كال يشَبم ز  
أطلقهما ، لو فيصح كيعتق عليو إف ٓب يكن على ا٤بأذكف لو دين كإال ففي عتقو قوالف

                                                           

 ( ُب )ب(: الوكيل.ُ) 
 ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(. (ِ) 
 ( ُب )ب(: فيلزمو.ّ) 
(: )التفريق بْب ا٘بر كاشَب ُٖٔ/ِ( كقاؿ ُب إخبلص الناكم )ّٖٔ( ا٢باكم الصغّب )ص: ْ) 

كضة أنو ال فرؽ عند ا١بمهور بْب قولو: كالر  فتح العزيزشيء ركاه اإلماـ على قوؿ، كالذم ُب 
 اشَب، كبْب قولو: ا٘بر 
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 .(ُ)الشيخاف

عن  (ْ)ىنا كنقلو ابن الرفعة (ّ)أخذا من كبلـ الرافعي (ِ)كالذم رجحو اإلسنوم
فيو بْب كوف السيد موسرا أك معسرا كليس لو رد  األصحاب أنو كإعتاؽ الراىن فيفٌصل

 ا٤بعيب ٖببلؼ العامل شرطو اآلٌب ألف لو تعلقا بالربح.

ألنو  كيصح شراء العامل ٩بن يعتق عليو كال يعتق كإف اشَباه ُب الذمة كظهر الربح 
أف يكاتب عبد القراض  (ٔ()ٓ)سفّب كالوكيل. كليس للمالك كال للعامل كما ُب ا١بواىر

فإف كاتباه معا صح ككانت النجـو قراضا فإف عتق ٍب ربح كاف للعامل ُب الوالء  بقدر 
كإف قارض العامل غّبه .(ٕ)كما يزيد من النجـو على القيمة ]ربح[ حصة مالو من الربح

كأطلق اإلذف أك قيده  ا٤بالك )فإف أذف لو(، فإما أف يقارضو بإذف ا٤بالك أك ال
( كانسلخ كصّب نفسو ككيبل ُب نصيب الثاين عامبل ككاف )فقارضبانسبلخو من البٌْب 

كإف أمكن أف ينازع  (ٖ)ا٤بالك الذم بيده ٩با ٯبوز عقد القراض عليو كما ٕبثو ابن الرفعة

                                                           

 (.ُِٗ/ٓ( ركضة الطالبْب )ّٕ/ُِ) فتح العزيز( ُ) 
 (.َٖٗ-َٖٖ( كاُب اتاج )ِ) 
 (ّٕ/ُِ) فتح العزيز( ّ) 
 (.َِّ( ا٤بطلب العإب )ْ) 
ية الذم ٠باه بػػػػ ق( كىو ٨بتصر من شرحو على الوسيط ُب فقو الشافعِٕٕ( ا١بواىر للقموٕب )ٓ) 

بػػػػ )البحر ايط( ٍب جرد نقولو ك٠باه )جواىر البحر( قاؿ فيو السبكي: )ٝبع فيو فأكعى(. 
 (. كالكتاب ٨بطوط.َّ/ٗكىو من كبار علماء الشافعية. انظر: طبقات الشافعية الكبل )

 (ُُْ -َُْ/ّ(  مغِب اتاج )ٔ) 
 ( ساقط من )أ(.ٕ) 
 (.ِْٖ( ا٤بطلب العإب )ٖ) 
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قد فيو بأنو يغتفر ُب الدكاـ ما ال يغتفر ُب االبتداء صح كما لو قارضو ا٤بالك. كبع
القراض الثاين ينتهي القراض األكؿ كما ىو ظاىر ألف انسبلخ العامل منو منزؿ منزلة 

من  (ُ)فسخو كبو يظهر أف ا٤بتجو أنو ال ينتهي إال بالعقد كما مر إال ما ٕبثو ابن الرفعة
: (ِ)أف ا٤بالك إف سألو ُب ذلك انعزؿ دكف ما إذا سأؿ ىو ا٤بالك فأجابو. قاؿ ا٤باكردم

ند عدـ التعيْب أف يقارض إال أمينا خبّبا كالربح ىنا بْب ا٤بالك كالعامل الثاين كال ٯبوز ع
فإف شرط لؤلكؿ منو شيء ٓب يصح ٤با مر أنو ال ٯبوز شرط شيء منو لغّب ا٤بالك 

 كالعامل كأجرة الثاين حينئذ على ا٤بالك ألنو ٓب يعمل ٦بانا.

ُب  )ليشاركو( د االنسبلخ( قارضو كلو بعأو )ولم ينسلخكإف قارض غّبه باإلذف  
( القراض الثاين كإف أذف لو ا٤بالك ُب ذلك ألف القراض على فسدالعمل كالربح )
 خبلؼ القياس.

كموضوعو أف يعقده ا٤بالك كالعامل فبل يعدؿ إٔب أف يعقد عامبل كالربح ٝبيعو  
للثاين عليو األجرة ٤با مر. أما القراض ك  (ّ)للمالك ىنا أيضا خبلفا ٤با كىم فيو ا٢باكم

األكؿ فيستمر على صحتو ما ٓب يشَبط ُب ابتداء عقده مقارضة الغّب مع عدـ 
 أك مع ا٤بشاركة. (ْ)االنسبلخ

فقوؿ الشارح الفاسد ُب األكٔب القراض الثاين، كُب الثانية القراض األكؿ فيو نظر  
                                                           

 (.ُِٖ( ا٤بطلب العإب )ُ) 
(: )فإف قارض أمينا غّب خبّب بالتجارة ٓب ٯبز، كإف ّّٗ/ٕ( العبارة الٍب ُب ا٢باكم الكبّب )ِ) 

 قارض خبّبا بالتجارة غّب أمْب ٓب ٯبز حٌب ٯبتمع الشرطاف فيو: ا٣ببة كاألمانة(.
 (. ككجو الوىم أنو جعل ا٤بسألتْب كاحدة.ّٖٔ( ا٢باكم الصغّب )ّ) 
: كل شيء خرج من شيء فقد انسلخ منو، كُب التنزيل: }فانسلخ منها{. انظر: (  اإلنسبلخْ) 

 (ٖٗٓ/ُٝبهرة اللغة )
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واء ُب أف الشرط إف كقع ُب األكؿ أفسده فيفسد الثاين باألكؿ كإف بل ٮبا على حد س
[ بعده كاف الفاسد ىو الثاين فقط كحينئذ فبل اعَباض على ا٤بًب ُب ُ/ُِٗكقع ]

إف قارض و( خبلفا ٤با زعمو الشارح بناء على ما فهمو ٩با مر. ) )فسد(توحيده ضمّب 
ا٘بر ُب  )كغاصب(ئذ ىو فسد كإف قصد إسبلخو لعدـ اإلذف كحين )بال إذف(

ا٤بغصوب ُب أنو إف اشَبل بعْب ماؿ القراض بطل الشراء لعدـ اإلذف كإف اشَبل أك 
( ألف الثاين تصرؼ ربح ما عقد بذمة لوباع ُب الذمة صح كدفع لؤلكؿ كحينئذ يكوف )

 عنو فأشبو الوكيل كىذا التفصيل من زيادتو. كا١بامع بْب ا٤بسألتْب كقوع العقد ُب الثاين
كىو )ولعاملو( ، لكل من العامل األكؿ كالغاصب مع تعديو بتسلم الثمن من ماؿ غّبه

ىذا كلو إذا تصرؼ الثاين كربح فإف تلف ا٤باؿ ، ( لعملو ألنو ٓب يعمل ٦بانا)أجرةالثاين 
على األكؿ كا٤بستودع  (ُ)ُب يده فإف علم ا٢باؿ فغاصب كإال فالقرار ]إف جعل ا٢باؿ[

ضمن  (ِ)يد أمانة كلو كاف ذميا كصرؼ ا٤باؿ ُب ٫بو حر كأـ كلدمن الغاصب ألف يده 
 .كإف جهل ألف الضماف ال ٱبتلف بذلك

كنظّب مسألة ا٤بقارضة بغّب إذف كا٢بكم فيها بالفساد سواء أقصد ا٤بشاركة ُب  
: ما لو أراد الوصي أف ينزؿ منزلتو نسبلخفقط أـ قصد اال أك العمل أك ُب الربح الربح

. كمثلو ما (ّ)آخر ُب حياتو ليتؤب  ٝبيع ما كاف يتواله إذ ىو ٩بنوع كما صرح بو اإلماـ
 .(ْ)لو أراد ناظر كقف شرط لو النظر ذلك كما قالو السبكي

                                                           

 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )أ(ُ) 
. عد االستيبلد ىي أـ كلد: تكوف بعد االستيبلد، كىو طلب الولد من األمة، كاألمة ب(  أـ كلدِ) 

 (ِٕانظر: التعريفات الفقهية )ص: 
 (.ْْٗ/ٕ( هناية ا٤بطلب )ّ) 
 (.َْٔ/ّ( مغِب اتاج )ْ) 
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كإف  .سواء للقاضي كغّبه كقيده األذرعي ٗبا إذا ٓب ٯبعل لو الواقف ذلك كإال جاز
اشَبل العامل ا٤بعيب مع علمو بعيبو ككاف ُب شرائو مصلحة ٓب يكن ألحدٮبا رده 

كإلخبللو با٤بقصود أك مع جهلو بو كفقدت مصلحة اإلمساؾ كلو  (ُ)بالعيب لعلمو بو
أما ا٤بالك فواضح  )وإف رضي أحدىما بمعيب( مع فقد مصلحة الرد أيضا فلكل الرد

فؤلنو صاحب حق ُب ا٤باؿ كبو فارؽ الوكيل كلو اقتضت ا٤بصلحة الرد  كأما العامل
( من الرد أك اإلمساؾ ىو ا٤بعتب فإذا رفع األمر )فاألصلحكجب فإف اختلفا ُب كجودىا 

إٔب ا٢باكم عمل بو ألف لكل منهما حقا كمثل ذلك ما لو تنازعا ُب الرد ٖبيار اَّلس 
األمراف ففي الطلب يرجع للعامل إذا جوزنا لو  أك الشرط كخرج باألصلح ما إذا استول

( )وإف سافر، شراء العيب بقيمة ألنو متمكن من ذلك التصرؼ فرجع الختياره فيو
( لو من ا٤بالك فيو ٓب ٯبز بال إذف بحرابو ) أو ركب()، العامل ٗباؿ القراض ببل إذف

كإ٭با ، للتلف كإف أمن الطريق كظهرت مصلحة: أما األكؿ فؤلف فيو خطرا أك تعريضا
جاز للوٕب السفر ٗباؿ اليتيم مع أمن الطريق الستقبللو بسبب عدـ تأىل ا٤بؤب لئلذف لو 
ٖببلؼ العامل فإنو إ٭با يتصرؼ باإلذف، كالسفر خطر، فاحتيج إٔب إذف لو فيو ٖبصوصو 

 على أف عدالة الوٕب ٛبنعو من التصرؼ إال ٗبحض ا٤بصلحة ٖببلؼ العامل.

: لو كاف العامل جٌد اليتيم  بأف عاملو األب عليو (ِ)قوؿ األذرعي ك٩با تقرر يندفع 
أك كانت الوالية للحاكم نظر كسفو فعامل ا١بد أنو ٯبوز لو عند أمن الطريق كظهور 

السفر حيث ٯبوز لو ذلك إذا كاف ىو الوٕب أصالة لكماؿ الشفقة كاالحتياط  الربح
فلزيادة خطره كمن   -كىو من زيادتو-[ انتهى.  كأما الثاين ِ/ُِٖٗببلؼ األجنيب ]

                                                           

 ( تكررت كلمة )العيب( ُب نسخة )ب(.ُ) 
 ( ّٕٔ/ّ( قوت اتاج )ِ) 
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أنو لو عْب  (ِ)كغّبه  (ُ)ٍب ٓب يكن اإلذف ُب مطلق السفر إذنا فيو. نعم ٕبث األذرعي
عليو  (ّ)لو بلد كال طريق لو إال البحر كجزيرة ٙبيط ُّا جاز لو ركوبو كإف ٓب ينص ]لو[

قراض ُب ٧بل ال يصلح لئلقامة كمفازة أك كٮبا كاإلذف ٧بموؿ عليو ككذا لو جرل عقد ال
بل رٗبا تعْب ، سائراف إٔب ٧بل صاّب ٥بما فبل ينبغي أف ٲبتنع السفر إٔب ا٤بقصد الصاّب

 نظرا للقرينة..

نعم ليس لو بعد كصوؿ ا٤بوضع الصاّب أف ينشئ سفرا إال بإذف صريح كأ٢بق  
 على خطر الب  كىو متجو. بالبحر األهنار العظيمة إف زاد خطرىا  ( ْ)األذرعي

ككاضح ما مر ٍب أف ، كفارؽ ما مر ُب ا٢بج بأف ا٢بق ىنا متعلق بالغّب ٖببلفو ٍب 
كإال ٓب ٯبز كإف أذف لو صرٰبا ٤با مر ٍب إنو ، الكبلـ ىنا حيث غلبت سبلمة البحر ك٫بوه

جوز ما لو أذف ُب السفر أك ركوب البحر في بال إذف(ٰبـر ركوبو حينئذ.كخرج بقولو )
ألف ا٢بق لو لكن تردد األذرعي ُب أنو ىل يكفي اإلطبلؽ أك يشَبط بياف ا٤بقصد أك 

 ٰبمل على عرؼ البحار؟  

ما حاصلو: أف إطبلؽ جواز السفر باإلذف ٧بلو فيما إذا  (ٓ)ٍب نقل عن ابن الرفعة 
سافر قارض ٗباؿ نفسو، فإف قارض ٗباؿ موليو يقٌيد ا١بواز باإلذف إٔب ٧بل ٯبوز للوٕب ا٤ب

                                                           

 (ّٕٕ/ّ( قوت اتاج )ُ) 
 (.َِٗ/ِبهية )(  حاشية العبادم على الغرر الِ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )أ(ّ) 
 (.ّٕٕ/ّ( قوت اتاج )ْ) 
( كنص كبلمو: )٩با أٝبع عليو الناس إذا كاف ا٤بقارض قد قارض ٗباؿ ُِْ( ا٤بطلب العإب )ٓ) 

نفسو، أما إذا كاف قد قارض ٗباؿ غّبه كوٕبٍّ اليتيم يقارض ٗبالو فيظهر تقييد ا١بواز باإلذف 
 بو ُب حالة ٯبوز للوٕب ا٤بسافرة بو للتجارة لو(.بالسفر 
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فيو للتجارة لو كال فرؽ بْب أف يعْب لو ا٤بقصد أك ال فإف عينو امتنع السفر لغّبه كإال ٓب 
ٯبز لو أف يسافر إال إٔب بلد اعتيد السفر إليها من بلد القراض مع أمن الطريق فإف بعد 

 .ضمن

كظاىر أف اإلذف ُب ركوب األهنار العظيمة اليتناكؿ البحر ألنو أخطر منها كما ال 
 .(ُ)فى ]كمن ٍب ٓب يكن اإلذف ُب السفر إذنا فيو[ٱب

( الذم باعو بو ُب )ثمنو ضمنو(  ضمنوكحيث تعدل أك سافر بو ببل إذف )
( بأحدٮبا من السفر لتعديو كإ٭با ضمن الثمن ألف سبب التعدم )وإف عادالسفر 

 السفر كمزايلة مكاف ا٤باؿ كذلك شامل للثمن ٖببلؼ ما تعدل فيو بغّب السفر ال
يضمن ٜبنو كما ُب الوكيل كيكوف سبب الضماف الذم ىو السفر ال يزكؿ بالعود ٓب 
يفَبؽ ا٢باؿ بْب عوده كعدمو إف تصرؼ ُب ماؿ القراض ُب ال الذم سافر إليو ببيع 

( ببلد )بقيمتوكسائر تصرفاتو  صح بيعو(أك غّبه كٓب يكن ا٤بالك ينهاه عن السفر إليو )
قيمتو بال الذم سافر إليو إف كانت أكثر من قيمة بلده أك القراض كبأكثر منها أك ب

ال حاؿ كوهنا دكف قيمة بلده أم القراض بقدر ال  (ِ)مثلها خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ أصلو
 ُب بلد القراض.(ّ)يتغابن ٗبثلو فبل يصح كما لو باع بو ]بو مثبل أك اشَبل بثمنو[

بو إٔب بلده لعـز عليو أضعاؼ قيمتو نعم لو كاف بيعو بدكف القيمة لكونو لو رجع  
مثبل أك لو اشَبل بثمنو شيئا لّبجع بو إٔب بلده كزاد على أضعاؼ قيمتو مثبل أيضا ٓب 
يبعد جواز البيع بدكف القيمة ٤با فيو من ا٤بصلحة حينئذ ُب الصورتْب. كإ٭با يتجو األكٔب 

                                                           

 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )أ(ُ) 
 (.ّٗٔ( ا٢باكم الصغّب )ص: ِ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )أ(.ّ) 
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ديو كىو ا٤بتبادر ٓب يكن إف قلنا إف ما يصرفو على العود من ا٤باؿ فإف جعلناه عليو لتع
ذلك عذرا لو ُب البيع بدكف القيمة كأفهم كبلمو أنو حيث زادت قيمة بلد البيع على 

ىنا من مراعاة ( ُ)قيمة بلد القراض ٓب ٘بز بقيمة بلد القراض خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ أصلو
كإال [ من مراعاهتما فإف استويا ٱبّب ُ/ِِٜٗبن بلد القراض  كليس كذلك بل ال بد ]

كإف تعدل بالسفر  لو من الربح )ش ِرط(أم العامل حيث صح تصرفو ما  )ولو(فأكثرٮبا 
لئلذف لو ُب التصرؼ مع بقاء عقد القراض إذ الضماف ال يناُب صحتو كما ال يناُب 

فيو صحة الوكالة. أما إذا كاف ا٤بالك هناه عن السفر إٔب ذلك البلد فبل يصح تصرفو 
بأنقص ٩با يباع بو ُب بلد القراض ٓب يبع إال أف توقع  (ِ)كإذا سافر باإلذف فوجده ]يباع[

 رٕبا فيما يعتاض أك كانت مؤنة الرد أكثر من قدر النقص.

ٍب ما اقتضاه كبلـ ا٤بصنف من عدـ  العامل بالسفر ببل إذف سواء كاف ماؿ 
 .كغّبٮبا (ّ)ـ الشيخْبالقراض باقيا بعينو أـ صار عركضا ىو ما اقتضاه كبل

من أنو ُب ا٢بالة األكٔب ينعزؿ لتعديو  (ٓ)عن ا٤باكردم (ْ)كىو أكجو ٩با نقلو األذرعي
أم نفقة نفسو كليس لو  )وعلى العامل نفقتو(ٖببلؼ الثانية الستقرار العقد بالتصرؼ 

فبل  جعلها من ماؿ القراض كإف سافر كزادت بسبب السفر ألف لو نصيبا من الربح
آخر كألنو قد ال يربح إال ذلك القدر فإف شرىطها لنفسو ُب عقد  (ٔ)يستحق شيئا

                                                           

 (ّٗٔا٢باكم الصغّب )ص:  (ُ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )أ(.ِ) 
 (.ُّْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ْٗ/ُِ) فتح العزيز( ّ) 
 (ّٕٕ/ّ(  قوت اتاج )ْ) 
 (ُّْ/ٕ(  ا٢باكم الكبّب )ٓ) 
 ( ُب )ب( سقطت )شيئا(.ٔ) 
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القراض من مالو فسد ألف ذلك ٱبالف مقتضاه كعليو أف ينفق على ماؿ القراض منو 
ألنو من مصاّب التجارة كليس لو التصدؽ منو كلو باقيو أك بالقيمة ألف العقد ٓب يتناكلو 

ك٫بوىا ٩با جرت العادة أف يتواله بنفسو كزرع كحفظ متاع  نشر وطي(عليو أيضا )( و)
من ا٤باؿ ككزنو كنقد كمسك لقضاء  )وحمل خفيف(بباب حانوت كبالسفر باليـو عليو 

العرؼ بو ٖببلؼ ٞبل الثقيل ككزنو كال يتعْب عليو مباشرة ىذه األمور بنفسو بل البلـز 
إف استأجر من يتوالىا كتعبّبه بأك أكٔب من  تعبّب  (ُ))أو أجرىا(لو إما مباشرهتا 

 بالواك. (ِ)أصلو

ٕبذؼ  وعلى الماؿ(ُب ماؿ القراض كُب نسخة صحيحة: ) )وعلى المالك( 
ما ٓب ٘بر العادة أف يتواله العامل بنفسو ألنو من  )أجر( الكاؼ كىي أخصر كأكضح

مكاف ا٢بفظ إٔب السوؽ من  )ثقيل(متاع  حمل(تتمة التجارة كمصا٢بها كذلك ٫بو )
كعكسو أما أجرة ٞبل ماؿ القراض ُب السفر إٔب حْب العود فهي ُب ماؿ القراض كإف  

( يثقل ووزف )كيل٫بو )و( فعبارتو أحسن  (ّ)كاف اموؿ خفيفا كما صرح بو أصلو
ككذا ما يأخذه ا٤بكاسوف فيكوف من ا٤باؿ ىذا  (ْ)كعليو أيضا أجرة ٫بو حارس كرصدم

( ا٤بالك أك العامل بنفسو أك رفيقو أك دابتو أما إذا باشره أحدٮبا م يباشره)لكلو حيث 
بأف  (ٓ)ما ال يلزمو بوليو فبل أجرة لو لتبعو كالتقييد بلم يباشره من زيادتو. كأفٌب البغوم

عبد القراض لو أبق كانت مؤنة رده على ا٤بالك كإف كاف ُب ا٤باؿ ربح بناء على أف 

                                                           

 ( ُب )ب(: أك جرىا.ُ) 
 (ّٗٔ(  ا٢باكم الصغّب )ص: ِ) 
 (  ا٤بصدر السابقّ) 
 (.ِٖٔ/ِ( ىو من يأخذ ماال على ا٤براصد كلو يسّبا. الغرر البهية )ْ) 
 (ِّٔ(  فتاكل البغوم )ص: ٓ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

093 

و بالقسمة فإف ملكناه بالظهور فعليهما كقياسو أنو لو جُب ٓب العامل إ٭با ٲبلك حصت
كثانيهما أنو  (ُ)كىو أحد كجهْب أطلقهما الشيخاف .يلـز العامل فداؤه من ماؿ القراض

يفديو بو كالنفقة عليو كعلى األكؿ يفرؽ بأف القصد بالنفقة االستنماء كدفع ا٤بهلكة 
 )بقسمة( العامل )وملك(لو ٗباؿ القراض كبالفداء دفع تعلق الغّب بو كىذا ال تعلق 

كإال لصار شريكا ُب ا٤باؿ فيشفع  ا٤بشركط لو ال بظهور الربح (الربح) (ِ)]للماؿ[
دؿ على عدـ كفاقا  النقص ا٢بادث بعد ُب ٝبيع ا٤باؿ أصبل كرٕبا فلما ا٫بصر ُب الربح

[ القراض عقد جائز كال ضبط للعمل فيو فبل ٲبلك العوض إال ِ/ِِٗا٤بلك كألف ]
)ال كسيأٌب أنو ٲبلك أيضا بالفسخ مع النضوض كباإلتبلؼ. ، بتماـ العمل كا١بعالة

أك  (ّ)أم زائدا عينيا كثمرة ماؿ القراض كنتاجو كمهر إمائو  بشبهو أك بزنا مكرىة  ريعا(
 (ٔ)كالشيخْب  (ٓ)أك بنكاح. كيقيد اإلسعاد -كىي ٩بن ال تعتب مطاكعتها- (ْ)مطاكعة

باألكؿ ليس مرادا أك بدؿ منافعو كغّب ذلك من سائر الزكائد العينية ا٢باصلة بغّب 
تصرؼ العامل ككسب الرقيق ككلد األمة الرقيق فبل ٲبلك شيئا من ذلك قبل القسمة 

كإف قصد العامل شراء األصوؿ فوائدىا ألنو ليس من ، ص بو ا٤بالككال بعدىا بل ٱبت
                                                           

 (.َُْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ٖٔ/ُِ) العزيزفتح ( ُ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )أ(.ِ) 
: بالفتح ا٤بشقة كبالضم القهر كقيل بالفتح اإلكراه كبالضم ا٤بشقة. انظر: ( مكرىة: الكره لغةّ) 

يريد مباشرتو لوال ال  (، كاصطبلحا: ٞبل الغّب على أمر يكرىو كالِّٓ/ِا٤بصباح ا٤بنّب )
 (ِّٖ/ْعليو. انظر: كشف األسرار )

: الطوع: نقيض الكره، تقوؿ: لتفعلنو طوعا أك كرىا. طائعا أك كارىا، كطاع لو إذا (  مطاكعةْ) 
 (َِٗ/ِانقاد لو، إذا مضى ُب أمرؾ فقد أطاعك، كإذا كافقك فقد طاكعك. انظر: العْب )

 ( ٙبقيق/عبد ا سيد أٞبدِٕاإلسعاد )( ٓ) 
 (.ُّٖ/ٓ( ركضة الطالبْب )ُٔ/ُِ) فتح العزيز( ٔ) 
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فوائد التجارة ٖببلؼ العينية كسمن كتعلم صنعة فهو ماؿ قراض. ككذا العينية ا٢باصلة 
بتصرفو بأف اشَباىا مع أصلها كلو طحن ىو أك ا٤بالك حنطة القراض بقي ُب دقيقها  

قراض إف ٓب يكن ربح كعلم التحرًن كإال كما لو ٠بن العبد. كٰبٌد العامل بوطء أمة ال
لو إذ ال ٲبلك إال بالقسمة كال ٰبد ا٤بالك كإف حـر  فبل حد كعليو مهر كال تصّب أـ كلد

 إ٭با يعلم بالتنضيض. كطؤه مطلقا ألف انتفاء حق العامل من الربح

 (ِ)هر يفوز بو ا٤بالك، )كىو يشمل ما لـز العامل(أف ا٤ب (ُ)كمر عن الشيخْب 
كيقتضي أف ا٤بالك ال يكوف بوطئو مسَبدا مقداره حٌب يستقر نصيب العامل منو خبلفا 

ألف ذلك منو مبِب على طريقتو أف ا٤بهر ماؿ قراض كا٤بلك ا٢باصل  (ْ)كغّبه (ّ)للغزإب
ل الفسخ كلو تراضيا على بالقسمة ملك غّب مستقر كمن ٍب ٓب ٯبب أحدٮبا عليها قب

مثبل مع بقاء القراض ٓب يستقر ملكو. كإ٭با يستقر ملكو بأحد ثبلثة أمور  قسمة الربح
 (ٓ)أم ثبت كاستقر ]ملكو[ )قر( للعقد مع القسمة كا٤باؿ ناض فحينئذ )بفسخ( إما

لبقاء العقد قبل  (ٔ)كم( أم القسمة ألهنا خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ ا٢با)معهابالفسخ 
 أو(الفسخ مع عدـ تنضيض ا٤باؿ حٌب لو حصل بعدىا نقص جب بالربح ا٤بقسـو )

ا٤باؿ كإف ٓب ٙبصل قسمة على األصح الرتفاع العقد كالوثوؽ  نضوض(بالفسخ مع )
ٕبصوؿ رأس ا٤باؿ كىذا من زيادتو كإفادتو انقساـ ا٤بلك ىنا إٔب مستقر كغّبه كلو زاد 

                                                           

 .(ُِٔ/ْ(  ركضة الطالبْب )ّٔ/ُِ) فتح العزيز( ُ) 
 ( ىكذا أظن أهنا ُب ا٤بخطوط.ِ) 
 (.ُِّ/ْ( الوسيط )ّ) 
 (ُّٖ/ٓ(  ركضة الطالبْب )ْ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )أ(.ٓ) 
 (.ّٗٔاكم الصغّب )ص: ( ا٢بٔ) 
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 لعطف على الضمّب اَّركرين من إيهاـ العطف على فسخ فيفسد ا٤بعُب.مع لسلم من ا

ككنضوض الكل ما لو نض رأس ا٤باؿ فقط فيستقر بو مع إقساـ الباقي  
كا٤براد بالنضوض مصّب ماؿ القراض  (ِ)]كأخذ ا٤بالك لرأس ا٤باؿ كذلك[ (ُ)]كالفسخ[

 (ّ)إيبلد ]أك غّبٮبا[ ماؿ القراض بإعتاؽ أك مالك( )أو بإتالؼمن جنس رأس ا٤باؿ 
ملكا مستقرا ك لو قبل قسمتو لتأكد  ببل إتبلؼ حصتو من الربح (ْ)فيملك  العامل
كعلم ٩با تقر أنو ال يستقر ملكو .كما يأٌب ككاف اإلتبلؼ كاالسَبداد  حقو ُب الربح

يتوىم من كبلـ ا٤بصنف ك٤با يوٮبو كبلـ (ٓ)ا ]قد[لقسمة العرض كلو مع الفسخ خبلفا ٤ب
قبل الفسخ لبقاء العقد فيجب ٗبا أخذه  ألف العمل ٓب يتم كال بقسمو الربح (ٔ)اإلسعاد

نقص حدث. فعلم أف القسمة مع الفسخ ٙبصل ا٤بلك كاالستقرار ُب حالتْب: كٮبا 
رأس ا٤باؿ مع نضوضو كاقتساـ الباقي كأهنا  قسمة ا١بميع مع نضوضو، كأخذ ا٤بالك

بالَباضي قبل الفسخ أك النضوض  ٙبصل ا٤بلك فقط ُب حالتْب كٮبا ما لو اقتسما الربح
كخرج بإتبلؼ ا٤بالك إتبلؼ األجنيب أك العامل فيبقى القراض ُب البدؿ ا٤بأخوذ 

إال بالقسمة لكن ثبت لو حق مؤكد  إف ٓب ٲبلك)و( [ كما يأٌب كالعامل ُ/ِّٗ]
( ألنو كإف ٓب ٲبلك ثبت لو حق التملك )بظهور( عنو بقيد زاد التصريح بو بقولو )يورث

                                                           

 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )أ(.ُ) 
 ( كُب )أ(: كأخذ ا٤بالك رأس ا٤باؿ لو لك.ِ) 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )أ(. (ّ) 
 ( ُب )أ( ٗبلك العامل.ْ) 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )أ(. (ٓ) 
 ( ٙبقيق/عبد ا سيد أٞبد. ِٗ( اإلسعاد )ٔ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

096 

كعلى مؤنة ٘بهيز ا٤بالك كما يأٌب ُب الفرائض لتعلق حقو  بو على الغرماء (ُ)كيقدـ
ليأخذ  بعد الظهور كيستحق التنضيضبالعْب كيصح إعراضو عنو كلو ترؾ العمل كلو 

ٖببلؼ كارثو ليس لو البيع كالتنضيض إال بإذف ا٤بالك ألنو ٓب يرض  نصيبو من الربح
 .بتصرفو فإف ٓب يأذف لو تواله نائب ا٢باكم

 نقص(حصتو منو )أم بالربح إذا ظهر كٓب يستقر ملك العامل على  )ويجبر بو(
بعد التصرؼ فيو  )تالف(بعض )و( حصل ُب ماؿ القراض ٖبسراف كعيب حادث فيو 

كإف كاف تلفو بآفة على األكجو أك بنقد من أجنيب كقد تعذر أخذ بدلو منو ألنو كقاية 
 ا٤بالك مثل حٌب يرد إٔب لرأس ا٤باؿ كألنو تصرؼ ُب رأس ا٤باؿ فبل يأخذ شيئا من الربح

( بعض تالف )الما تصرؼ فيو فإف ٓب يتعذر أخذ بدلو استمر القراض فيو كما يأٌب 
ُب ا٤باؿ ببيع كبشراء فبل ٯبب التالف بالربح بل يصّب الباقي رأس ماؿ  )قبل تصرؼ(

ألف العقد ٓب يتأكد بالعمل فلو كاف رأس ا٤باؿ ألفْب فتلف ألف قبل التصرؼ صار 
ا٤بذكور تلف الكل قبل التصرؼ أك بعده فينفسخ )البعض( رج بػػػػكخ.رأس ا٤باؿ ألفا

 .(ِ)القراض فيو إف كاف بآفة أك بإتبلؼ ا٤بالك فبل بدؿ

 (ٓ)كسبقو إليو القاضي (ْ)عن اإلماـ  (ّ)كمثلهما إتبلؼ العامل كما نقلو الشيخاف 
ٔب استئناؼ ألنو كإف كجب عليو بدلو فبل ٲبلكو ا٤بالك إال بقبضو منو كحينئذ ٰبتاج إ

 القراض.
                                                           

 قدـ.( ُب )ب(: كمُ) 
 ( ُب )ب(: إذ ال بدؿ.ِ) 
 (.ُّٗ/ٓ(.  ركضة الطالبْب )َٔ/ُِ) فتح العزيز( ّ) 
 (.ْٗٔ/ٕ( هناية ا٤بطلب )ْ) 
 ( ٙبقيق/عبد ا سيد أٞبدُّ( اإلسعاد )ٓ) 
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 (ِ)كىو ما أكرده ابن يونس، من أنو كاألجنيب (ُ)لكن ٕبثان ما جـز بو ا٤بتوٕب 
قاؿ: كيفارؽ إتبلؼ ا٤بالك بأف ا٤باؿ فات بإتبلفو فصار كاآلفة   (ّ)كاختاره األذرعي

 .كإتبلؼ العامل كاألجنيب مضموف باليد فكأف ا٤باؿ موجود 

و الفسخ فجعل إتبلفو فسخا كا٤بالك ٖببلؼ بأف ل (ْ)كعلى األكؿ فرؽ القاضي
األجنيب كال يرد عليو أف للمشَبم ُب زمن ا٣بيار فسخ البيع كليس إتبلفو فسخا ألف 
كضع البيع على اللزـك فلم يكن إتبلؼ البيع فسخا ٖببلؼ القراض أما إتبلفو بفعل 

يو ا٤بالك إف ٓب األجنيب فبل ينفسخ بو بل يستمر القراض ُب بدلو ا٤بأخوذ عنو كا٣بصم ف
يكن ربح كإال فهما. كلو قتل قٌن القراض كقد ظهر ربح اشَبكا ُب القود كسقط بعفو 
العامل ألنو كإف ٓب ٲبلك بالظهور ثبت لو بو ُب ا٤باؿ حق مؤكد كما مر. كالقود مبِب 
على الدرء كيستمر القراض ُب بدلو. كلو اشَبل بعْب ماؿ القراض شيئا فتلف ماؿ 

سليمو انفسخ البيع كالقراض أك ُب الذمة كتلف قبل الشراء انقلب القراض قبل ت
أكؿ  (ٔ)كارتفع القراض أك بعد الشراء كقع للمالك ىذا ما جـز بو الرافعي (ٓ)]للعامل[

الباب. فلو كاف ا٤باؿ ألفا كتلف لزمو ألف آخر كقيل الشراء للعامل مطلقا كعليو الثمن 
لتصرؼ ُب ذلك األلف صححو النوكم ُب كيرتفع القراض ألف اإلذف ينصرؼ إٔب ا

                                                           

 (.ّٖٗ/ِ( أسُب ا٤بطالب )ُ) 
 ( ا٤بصدر السابق.ِ) 
 ( ِّٖ/ّ( قوت اتاج )ّ) 
 ( ا٤بصدر السابق.ْ) 
 وفتْب ساقط من )أ(.(ما بْب ا٤بعقٓ) 
 (.ٗٔ/ُِ) فتح العزيز( ٔ) 
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ترجيحو عن  (ّ)كعلى األكؿ فرأس ا٤باؿ ألفاف كما نقل اإلسنوم.(ِ()ُ)تصحيح التنبيو
ٝبع كقيل ألف كعليو فالراجح كما نقلو أيضا عن ٝبع أنو األلف الثاين ؟ال األكؿ. 

يو كتظهر فائدهتما عند اختبلؼ األلفْب ُب صفة الصحة كغّبىا كمر أف القراض ف
[ فلذلك كاف ِ/ِّٗككالة كشائبة شركة ككل منهما يقتضي أنو عقد جائز ] (ْ)شائبة

لكل من العاقدين فسخو ككاف ينفسخ بكل ما تنفسخ بو الوكالة كالشركة كفسخ 
أحدٮبا كموتو كجنونو كإغمائو كقوؿ ا٤بالك لو ال تتصرؼ كبنحو استيبلده. نعم ينفسخ 

د ا٤بوكل ٗبا ككل ُب بيعو ال بيعو ما اشَباه العامل ىذا باسَبجاعو ا٤باؿ ٖببلؼ اسَبدا
للقراض كحبسو العامل كمنعو التصرؼ لعدـ داللة ذلك على الفسخ بل بيعو إعانة 

أف إنكاره عزؿ.   (ٓ)للعامل ٖببلؼ بيع ا٤بوكل ما ككل ُب بيعو.  كصحح النوكم
 كونو لعرض أك ال. بأنو ينبغي أف يكوف كإنكاره الوكالة فيفرؽ بْب (ٔ)كاعَبضو اإلسنوم

                                                           

أم التنبيو -( كتاب للنوكم رٞبو ا، بْب فيو منهجو كالغاية من تأليفو، كقولو: فإف فيوُ) 
مسائل كثّبة فيها خبلؼ مطلق ببل ترجيح، كمسائل جـز ُّا أك صحح خبلؼ -للشّبازم

-يسّبة جدا ىي غلط، فأراد  الصحيح عند األصحاب كاققْب كاألكثرين منهم، كمواضع
 (ِٔ-ُٔبياف ىذا الذم ذكره. انظر: تصحيح التنبيو ) -رٞبو ا

 (.َُْ/ٓ(  ركضة الطالبْب )ِ) 
 (.ُٓٔ/ٔ( ا٤بهمات )ّ) 
: الشيء الغريب ٱبتلط بغّبه، كيقاؿ: ما فيو شائبة، ليس فيو شبهة كالدنس كالقذر ( الشائبةْ) 

ا، كٝبعهاشوائب، كيقاؿ: فبلف برمء من الشوائب ليس فيو ما يعيبو. انظر: معجم ك٫بوٮب
 (ْٗٗ/ُالوسيط )

 (.ُِْ/ٓركضة الطالبْب ) (ٓ) 
 (.ُٓٔ/ٔ( ا٤بهمات )ٔ) 
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بأف الفقو ما قالو النوكم ألف صورة ذلك ُب الوكالة أف يسأؿ عنها ا٤بالك (ُ)كرد
فينكرىا. كصورتو ُب القراض أف ينكره ابتداء حٌب لو عكس انعكس ا٢بكم كفيو نظر 

ٍب إف فسخ أك انفسخ ، (ِ)فإف مالو يرجع إٔب استوائهما كىو ما أشار إليو اإلسنوم
وإف نقد رأس ا٤باؿ أخذه ا٤بالك حيث ال ربح كإال اقتسماه كما شرطا. )كا٤باؿ نقد ك

على العامل إف  )وجب( ( كا٤باؿ ليس كذلك أك انفسخ كلو عٌب بو لكاف أكٔبفسخ
كصفة خبلفا ٤با يوٮبو  (ْ)كنوعا (ّ)جنسا )رأس الماؿ إلى مثلو(( قدر )رد طلب ا٤بالك
 ٝبيع الدين فيما إذا كاف ماؿ القراض كإف أبطلو السلطاف بأف يستوُب (ٓ)كبلـ أصلو

 دينا.

)رأس ( قدر وجب ردٍب إف كاف الدين ا٤بقبوض مثلو رأس ا٤باؿ فذاؾ كإال ) 
                                                           

 (ََُ/ٔ(، حاشية الشركاين على التحفة )ّٖٗ/ِ(  أسُب ا٤بطالب )ُ) 
 (ُُٓ/ٔ(  ا٤بهمات )ِ) 
(، ّْ/ٔ: الضرب من كل شيء، كاَّانسة: ا٤بشاكلة. انظر: لساف العرب )( ا١بنسّ) 

كاصطبلحا: اإلسم الداؿ على حقيقة موجودة ُب أشخاص كثّبة ٨بتلفْب بالشخصية ال 
با٢بقيقة، كىو الكلي ُب إصطبلح ا٤بنطقيْب، كىو ما اشَبؾ ُب مفهومو كثّبكف، كيقاؿ لو 

-ُْْتلقيح الفهـو ُب تنقيح صيغ العمـو )ص: ا٤بتواطئ باإلصطبلح األصوٕب. انظر: 
 (ّٔ-ِٔ(، حاشية الصباف على شرح السلم )ص: ُْٓ

(، ّْٔ/ٖ، كىو أيضا الضرب من الشيء. انظر: لساف العرب ): أخص من ا١بنس( النوعْ) 
ُب بعض ا٤بواضع ا٠با آخر كىو " الصورة"،  كاصطبلحا عند ا٤بنطقيْب: ٠بى األكائل النوع

كيرل ابن حـز أف ىذا اتباعا للغة اليوناف، كعرؼ ُب التحرير بقولو: ا٤بقوؿ على كثّبين متفقْب 
با٢بقيقة ُب جواب ما ىو. انظر: التقريب ٢بد ا٤بنطق كا٤بدخل إليو باأللفاظ العامية كاألمثلة 

 ( ُُٗٙبرير القواعد ا٤بنطقية )ص: (، ُِالفقهية )ص: 
 (.ّٗٔ( ا٢باكم الصغّب )ص: ٓ) 
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كبأف يبيع من ماؿ القراض إذا كاف عركضا أك ٨بالفا لرأس ا٤باؿ ُب  الماؿ إلى مثلو(
رأس ا٤باؿ كنوعو كصفتو  (ُ)كاف من جنس  أك الصفة قدر رأس ا٤باؿ بنقد البلد إف النوع

كإال باع باألغبط منو كمن رأس ا٤باؿ فإف باع بنقد البلد حصل بو رأس ا٤باؿ فإذا كاف 
ا٤باؿ مكسرا أك رأس ا٤باؿ صحاحا إف كجد من يبدلو بالصحاح كزنا بوزف أبدلو كإال باع 

ا٢بالة إف بيع بنقد من غّب جنسو كاشَبل بو من الصحاح بقدر رأس ا٤باؿ ُب ىذه 
بعرض كيشَبم بو ذلك. كإف كاف عرضا أك نقدا من غّب جنس رأس ا٤باؿ كجب رد 
قدر رأس ا٤باؿ إٔب مثلو بأف يبيع ٗبا فيو ا٤بصلحة من نقد رأس ا٤باؿ أك من نقد البلد ٍب 
ٰبصل بو بقدر رأس ا٤باؿ كٯبب عليو كل من االستيفاء كالتنضيض كإف ٓب يكن ُب ا٤باؿ 

 كتركو للمالك لرد كما أخذه لئبل يلـز ا٤بالك مشقة كمؤنة.ربح أك كاف 

فلو قاؿ للمالك تركت حقي لك ٓب تلزمو اإلجابة كال ٲبهل بالتنضيض إٔب موسم  
ركاح ا٤بتاع ألف حق ا٤بالك معجل أما الزائد على قدر رأس ا٤باؿ فيشَبؾ بينهما فبل يلـز 

احد منهما بيعو ٕبث ابن العامل بتنضيضو كعرض مشَبؾ بْب اثنْب كال يكلف ك 
أنو لو نقص الباقي بالتبعيض كعبد كجب تنضيض الكل. كنازع فيو الشارح  (ِ)الرفعة

بأف ألحد الشريكْب ُب عْب أف ينفرد ببيع حصتو كإف نقصت حصة شريكو بالتبعيض 
 كقد يفرؽ.

كالفارقي كماؿ  (ّ)كما صرح بو ابن أيب عصركف  -كإ٭با كجب تقاضي ٝبيع الدين  
ألف ا٤باؿ  -كغّبٮبا كٓب ٯبب تنضيض الكل  (ٓ)كاقتضاه كبلـ الشيخْب (ْ)ابن الرفعة إليو

                                                           

 ( ُب )ب(: من جنس البلد رأس ا٤باؿ.ُ) 
 ٙبقيق الطالب: سبلمة الرفاعيَُُا٤بطلب العإب ص ( ِ) 
 (.َّٗ/ِ( أسُب ا٤بطالب )ّ) 
 ٙبقيق/الطالب: سبلمة الرفاعي ٖٖص ( ا٤بطلب العإب ْ) 
 (.ُُْ/ٓكضة الطالبْب )(. ر ّٕ/ُِ) فتح العزيز( ٓ) 
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ىنا حاصل بيده فهو أمن عليو من الضياع ٖببلؼ الدين فإنو غّب حاصل ُّا فهو 
[ ُ/ِْٗإ٭با يلـز استيفاء قدر ] (ُ)معرض للضياع فاحتيط لو أكثر. فقوؿ ابن يونس

ككبلـ  (ّ)كاقتضاه تعليل الرافعي (ِ)الشارحافرأس ا٤باؿ فقط ضعيف كإف ماؿ إليو 
 .(ٓ)كالبحر (ْ)ا٤بهذب

( ٤باؿ القراض إذا توقع رٕبا بأف )البيع( أم للعامل عند االنفساخ كال ربح )ولو
بزيادة على ٜبن ا٤بثل كإف رضي ا٤بالك بإمساؾ  )من راغب(ظفر بسوؽ أك أمكنو 

أم )ربح بذلو المالك( أم ىناؾ  )وثم( عامل البيع بعد االنفساخ.العركض إذا أراد ال
بذؿ نصيب العامل منو بأف قاؿ لو ال بيع كتقسيمها بتقوًن عدلْب أك أعطيك قدر 
نصيبك ناضا كٓب يزد راغب فيها فبل ٯبوز البيع بل ٯباب ا٤بالك ألنو إذا جاز للمعّب أف 

الك ىنا أكٔب كال يضر حدكث غبلء بعد يتملك غراس ا٤بستعّب بقيمتو لدفع الضرر فا٤ب
رضى ا٤بالك بأخذىا فليس للعامل فيها نصيب لظهوره بعد الفسخ. كأفهم كبلمو أنو 
ليس لو الشراء بعد الفسخ الرتفاع العقد مع كونو ال حظ لو فيو كقولو ال إْب من 

 زيادتو.

كا٤باؿ  كمن أف القراض ينفسخ بنحو موت ا٤بالك فإف مات أك جن أك أغمي عليو 
عرض فللعامل االستيفاء كالتنضيض بغّب إذف الورثة أك الوٕب اكتفاء بإذف العاقد ُب حاؿ 
الكماؿ ٖببلؼ ما لو مات العامل فإف كارثو ال ٲبلك البيع إال بإذف ا٤بالك ألنو ٓب يرض 

                                                           

 (. ُْٔ/ّ( مغِب اتاج )ُ) 
 ( ٙبقيق/عبد ا سيد أٞبدّْ( اإلسعاد )ِ) 
 (.ّٕ/ُِ) فتح العزيز( ّ) 
 (.ِّّ/ِ( ا٤بهذب )ْ) 
 (.ٖٖ/ٕ( ٕبر ا٤بذىب )ٓ) 
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بتصرفو فإف امتنع من اإلذف فيو تواله أمْب ا٢باكم كما مر. كال يقرر كرثة ا٤بالك العامل 
كال كرثتو على القراض ألف ذلك ابتداء قراض كىو ال ٯبوز على العركض فإف نض ا٤باؿ 

للمالك أف )يكفي وارثا( حينئذ )و(كلو من غّب جنس رأس ا٤باؿ جاز تقرير ا١بميع. 
كأبقيتك كتركتك كغّبٮبا )ونحوه( على ما كنت عليو مع قبولو  قررتك(يقوؿ للعامل )

أيضا. كمن ذلك استصحبت لك ما   (ُ)ملو كبلـ أصلومن ألفاظ ىذا الباب كما قد يش
كنت عليو أك أنت مستمر أك استمريت بك على ما كنت عليو ٍب ظاىر كبلـ 

كغّبٮبا أنو ال بد من ذكر الصلة فبل يكفي ٦برد قررتك مثبل. ككبلـ  (ِ)الشيخْب
كم على يقتضي االكتفاء بذلك ككارثا للعامل أف يقوؿ لو ا٤بالك قررت (ّ)ا٤بصنف كأصلو

ما كاف أبوكم عليو مع قبو٥بم كذلك لفهم ا٤بعُب. كقد يستعمل التقرير  إلنشاء عقد 
على موجب العقد السابق ككالورثة كليهم ككا٤بوت اَّنوف كاإلغماء فيقرر ا٤بالك بعد 
اإلفاقة منهما ككٕب اَّنوف مثلو قبل اإلفاقة كما ٕبث كمثل ذلك قوؿ البائع بعد فسخ 

قررتك على البيع فقبل فإنو يكفي ٖببلؼ النكاح إذ ال بد فيو من لفظ  البيع للمشَبم
فيو ربح قبل القسمة ١بواز القراض على  نقد(النكاح أك التزكيج. كٯبوز التقرير ُب )

بشرط أف ال يشاركو ُب  (ْ)ككذلك ٯبوز القراض مع الشريك ]تلفظ[ .كما مر  ا٤بشاع
عامل بربح نصيبو كيشَبكاف ُب ربح نصيب اآلخر مثاؿ ذلك ا٤باؿ مائة اليد فيختص ال

)ربحها أم ُب مائة  )بمائة(العقد مناصفة بأف قرر  )فإف قرر(كرٕبها مائتاف مناصفة 
بينهما كاف العامل شريكا لوارث ا٤بالك  )نصفين(أك ا٤بائتْب  حاؿ كوف الربح مائتاف(

                                                           

 (.َّٕ( ا٢باكم الصغّب )ص: ُ) 
 (.ُّْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ّٖ/ُِ) فتح العزيز( ِ) 
 (َّٕ )ص: ا٢باكم الصغّب (ّ) 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )أ(. (ْ) 
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إذ  )ثالثمائة( منهما )فلكل( ماؿ القراض بأف بلغ ستمائة )فتضاعف(بح ٗبائة فإف ر 
القدًن مائة كرٕبها مائة كرأس ا٤باؿ ُب التقرر مائتاف للوارث كرٕبهما  للعامل من الربح

مائتاف مقسـو بينهما كإذ اسَبد ا٤بالك بعض ا٤باؿ. فإف كاف قبل ظهور ربح كخسر 
كُب  قرر() [ِ/ِْٗإف كاف بعد ظهور أحدٮبا ])و( ٤باؿ إٔب القدر الباقي. رجع رأس ا

فيما رد  )حصة العاملبالبناء للفاعل أم حكم باستقرارىا أك استقرت  )قرت(نسخة 
مستقر ملكو على ما ٱبصو فبل  ( ٛبييزاف ٧بوالف عن الفاعل ففي الربحربحا وخسرا

ن النقص بعد كُب ا٣بسر توزع على ا٤بسَبد كالباقي فبل ٯبب جب يسقط ٗبا ٰبصل م
 حصة ا٤بسَبد من ا٣بسر لو ربح بعد كما لو اسَبد الكل بعد ا٣بسر ال يلزمو شيء.

ٗبا إذا اسَبد بغّب رضى العامل قاؿ: كإال فإف قصد األخذ من  (ُ)كقيده ابن الرفعة 
فكذلك لكن ٲبلك ٩با بيده مقدار ذلك على اإلشاعة  األصل اختص بو أك من الربح

كزاد   (ِ)(األبنيةكإف أطلقا ٞبل على اإلشاعة كتكوف حصة العامل قرضا على )
أف االسَبداد إذا كاف بغّب رضاه ال ينفذ تصرفو ُب نصيبو كإف ٓب ٲبلكو  (ّ)اإلسنوم
 .بالظهور

 كال بد من ذكر مثاؿ للربح كمثاؿ للخسر:

 (ْ)عشركف والربح( )مائةأم رأس ا٤باؿ  األصل(ت مثاال لؤلكٔب فقل )فإف أرد 
أم  )فسدسها(( فالربح سدس ا٤باؿ عشرين( العامل على ا٤بالك كلو بعد مهلة ))فرد

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: سبلمة الرفاعي ُُٕ-ُُٔا٤بطلب العإب ص ( ُ) 
 ( ٓب أستطع قراءة ما بْب القوسْب من ا٤بخطوطتْب.ِ) 
 (.  ٙبقيق ٧بمود عمر ٧بمد علي.ُِٖ( كاُب اتاج )ّ) 
 (: )كربح عشرين(.ُِٖ( ُب نسخة اإلرشاد )ْ) 
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( كىو ثبلثة دراىم كثلث للعامل منو فما إذا كاف الشرط ا٤بناصفة ربحالعشرين ا٤بسَبدة )
)ثم عليو حٌب لو رد العشرين ْْْْْْْْْْْْْْْدرىم كثلثاف يستقر ملكو 

ال٬بفاض السوؽ فعادت ا٤بائة إٔب ٜبانْب ٓب يسقط نصيب  )عشرين( بعد الردخسر( 
 كىو حصة من الربح وثلثاه( درىم( ٩با ُب يده ))فللعاملالعامل من الدرىم كالثلثْب 

مل باالسَبداد فبل ٯبب بو ذلك لتقرر نصيب العا (ُ)ا٤بسَبد، كللمالك منو ]ما عدا[
 نقص غّب ا٤بسَبد لتمٌيز ا٤بسَبد عن غّبه باالسَبداد فكأهنما ماالف.

 .(ِ)كما ذكر من أخذه ذلك ٩با ُب يده ىو ما قالو الرافعي 

بأنو خارج عن القواعد ألف ا٤بسَبد إذا كاف شائعا يكوف  (ّ)كاستشكلو اإلسنوم
ة ا٤بالك كال يتعلق بالباقي إال ٗبوجب كرىن نصيب العامل ُب عينو إف بقي كإال ففي ذم

كٓب يوجد حق لو أفلس ٓب يتقدـ بو بل يضارب كلو فرضنا التعلق ٓب يكن شريكا بل لو 
فرضنا الشركة ٓب يستقل باألخذ بل ال بد من االجتماع على القسمة قاؿ: فينبغي تأكيل  

 كبلـ الرافعي. انتهى.

عن غّبه باالسَبداد فجعلوٮبا ُب حكم  كقد ٯباب ٗبا تقرر من أف ا٤بسَبد ٛبيز 
ا٤بالْب ا٤بختلفْب فساغ للعامل األخذ ٩با ُب يده مع قطع النظر عن ا٤بسَبد ألنو ٗبنزلة 

 (ْ)ماؿ آخر مغاير ٤با ُب يده كىذا أكٔب من تسليم الشارح لئلشكاؿ  كموافقة اإلسنوم

                                                           

 )أ(: )عدؿ(.( ُب ُ) 
 (.ٕٗ/ُِ) فتح العزيز( ِ) 
 (. ٙبقيق ٧بمود عمر ٧بمد علي.ُِٖ( كاُب اتاج )ّ) 
 (. ٙبقيق ٧بمود عمر ٧بمد عليُِٖ( كاُب اتاج )ْ) 
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 فوات كأطاؿ ُب تقريره.ٍب أكلو على أف لو ذلك إذا خشي ال (ُ)على تأكيل كبلـ الرافعي

بعد ا٣بسر كلو )خسر عشرين فرد( أردت مثاال للثاين فقل األصل مائة  )وإف( 
فعاد ا٤باؿ إٔب ستْب فا٣بسر عشركف كىي ا٣بمس فحصتها ٟبسة ألف  )عشرين( ٗبهلة

ا٣بسر موزع على ا٤بسَبد كالباقي فبل ٯبب ا٣بمسة بالربح لتقررىا باالسَبداد كإ٭با ٘بب بو 
ا٣بسر كىو ٟبسة عشر فيصّب رأس ا٤باؿ بعد ا١بب ٟبسة كسبعْب كا٣بمسة الزائدة  باقي

ُب الصورة اآلتية تقسم بينهما نصفْب إف شرطا ا٤بناصفة فيحصل للمالك سبعة كسبعوف 
 كنصف.

من  )فخمسة وسبعوف(فبلغ ا٤باؿ ٜبانْب  )رد العشرين ثم ربح عشرين(لو فػػػػػ( ) 
٤با تقرر من أف  )ربح لهما(( كىي الباقي وخمسة ماؿ)رأس ال[ ُ/ِٓٗالثمانْب ]

 حصة كل عشرين من ا٣بسر ٟبسة كأف حصة ا٤بسَبد ال ٘بب بالربح.

٤باؿ القراض ادعاه كلو بعد إخباره بالربح )في تلف ورد( ( بيمينو )وصدؽ عامل 
فيو  كأنكره ا٤بالك كا٤بودع ٔبامع أف ا٤بالك ائتمنهما كمن ٍب لو ذكر سببا للتلف يأٌب

التفصيل ا٤بذكور فيو كإ٭با ٓب يصدؽ كل من ا٤برهتن كا٤بستأجر ُب دعول الرد ألنو قبض 
 العْب ٤بنفعة نفسو كالعامل قبضو ٗبنفعة مالكها كانتفاعو إ٭با ىو بالعمل.

كاستثُب من ذلك ما لو أخذ العامل ما ال ٲبكنو القياـ بو أم كجهل ا٤بالك حالو   
 يضمنو على النص. كما ىو ظاىر فتلف بعضو فإنو

ُب سائر األمناء  (ّ)ألنو فرط بأخذه كطرده الزركشي (ِ)كجرل عليو ٝبع متقدموف 

                                                           

 (ٕٗ/ُِ) فتح العزيز( ُ) 
 (، َُّ/ْ(  الوسيط )ِ) 
 (.ُّّ/ِ( فتح ا١بواد )ّ) 
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 كرد مكررا لتصرٰبهما بو ُب باب القضاء. (ُ)كقولو: كأصلو

 .ا٤باؿ بأف قاؿ: ٓب أربح أك ٓب أربح إال كذا ألف األصل معو )ربح( ُبو( ) 

 يقبل قولو كما يأٌب.نعم إف أقر بربح ٍب ادعى غلطا أك كذبا ٓب 

٩بكن كإف ادعاه بعد إخباره بالربح ألنو أمْب كىو على أمانتو  خسر(ُب )و( ) 
 ألنو ٓب يتعد ُب ا٤باؿ.

من ا٤بالك لو عن شراء ما اشَباه بأف كافقو على اإلذف ُب  نهي(ُب عدـ ))و(  
نهو ألف ادعى العامل أنو ٓب ي (ِ)الشراء ٍب قاؿ: هنيتك عن شراء بعد اإلذف ك ]إف[

 األصل عدـ النهي كعدـ ا٣بيانة.

كقضية األصل األكؿ أف العامل لو ادعى النهي كا٤بالك عدمو صدؽ ا٤بالك  
كقضية الثاين يصدؽ العامل كىو األكجو ألف نظرىم كتفريعهم ُب ىذه ا٤بسائل على 

 األصل الثاين أكثر.
 .يلأما لو قاؿ ما أذنت لك ُب شرائو فا٤بصدؽ ا٤بالك كما ُب الوك 

ُب كذا أك هنيت  (ّ)كأما لو ٓب يتفقا على إذف مشلو بأف قاؿ العامل أذنت ]لك[
عن كذا فقضية تصويرىم تصديق العامل فيما مر ٗبا إذا اتفقا على اإلذف أف ا٤بصدؽ 

 ىنا ىو ا٤بالك.
( للقراض كإف كاف خاسرا أك لنفسو كإف كاف رإبا ألنو أعرؼ نية شراءُب ))و(  

الثانية ُب يده فإف قامت فيها بينة أنو اشَباه ٗباؿ القراض بطل العقد  بقصده كألنو ُب 

                                                           

 (َّٕ(  ا٢باكم الصغّب )ص: ُ) 
 وفتْب ساقط من )ب(.ما بْب ا٤بعق (ِ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )أ(.ّ) 
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ألنو قد يشَبم لنفسو ٗباؿ ، (ِ)عن ٝبع من ا٤بتقدمْب (ُ)كما نقلو األذرعي كغّبه
 القراض تعديا.

من أنو  (ٓ)كاقتصر عليو اإلماـ (ْ)ما جـز بو ُب ا٤بطلب (ّ)كصحح صاحب األنوار 
 للقراض.  ال يبطل بل تلغو بينتو كيقع

ٍب قاؿ عن ٝبع: ككل شراء كقع ٗباؿ القراض للشك ُب كقوعو لو كال أثر لنية  
 العامل أم إلذف ا٤بالك لو ُب الشراء كاألكجو األكؿ.

 (ٕ)على تعليلو ٗبا مر مؤذف بَبجيحو كمن ٍب جـز بو ا٤بصنف (ٔ)كاقتصار الشيخْب 
كصفتو سواء كاف ُب ا٤باؿ أم رأس ا٤باؿ كجنسو  )قدر أصل( ُب)و( غّبه  (ٖ)كرجحو

 ألف األصل عدـ دفع الزائد على ما قالو. (ٗ)ربح أـ ال خبلفا ٤با رجحو البلقيِب

اعتضد  ككما اعتضد كبلـ ا٤بالك بأف األصل عدـ استحقاؽ العامل كعدـ الربح 
غالبا كتصديق العامل كإف  كبلـ العامل بأف كجود العمل كالتجارة سبب لوجود الربح

                                                           

 (ُّٗ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ْٕ/ٔ(  النجم الوىاج )ُ) 
 (ِّْ/ِ(، ا٤بهذب )ّْٗ/ٕ(  ا٢باكم الكبّب )ِ) 
 (.ُُُ/ِ( األنوار )ّ) 
 سبلمة الرفاعي.ٙبقيق/الطالب:  ُّٕص  ( ا٤بطلب العإبْ) 
 (.ُٖٓ/ٕ( هناية ا٤بطلب )ٓ) 
 (.ُْٔ/ٓركضة الطالبْب )، (ِٗ/ُِ) تح العزيزف( ٔ) 
 (ُْٕ/ِ(  إخبلص الناكم )ٕ) 
 (ِٓٓ(، هناية الزين )ص: ِٖٗ/ّ(، الغرر البهية )ُّٗ/ِ(  أسُب ا٤بطالب )ٖ) 
 (ُِّ/ِ(  التدريب )ٗ) 
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إٔب أف يأخذ ما  (ُ)أدل إٔب أخذ ماؿ ا٤بالك بقولو، كذلك تصديق ا٤بالك ]يؤدم[
بقولو، كإ٭با ٓب يتحالفا إذا كاف ُب ا٤باؿ ربح كما لو اختلفا ُب  استحقو العامل من الربح

[ العقد فأشبو اختبلؼ ِ/ُِٓٗب كيفية ]القدر ا٤بشركط منو ألف االختبلؼ ٍب 
ا٤بتبايعْب كىنا اختبلؼ ُب القبض فصدؽ فيو الناُب كما لو اختلف ا٤بتبايعاف ُب 
قبضهما الثمن فإف الناُب ىو ا٤بصدؽ كفارؽ تصديق العامل ىنا تصديق الوٕب ُب مسألة 

بوجود ا١بناية  قدر ا٤بلفوؼ اآلتية ُب ا١بنايات باعتضاد األصل الذم ىو بقاء ا٢بياة ٍب
الٍب ٰباؿ عليها ا٥ببلؾ كيكوف األصل ُب ا١بناية أف تكوف مضمونة كىنا األصل عدـ 

غالبا كبائتماف ا٤بالك  الزيادة الٍب يدعمهما ا٤بالك كاعتضد بوجود سبب ٰباؿ عليو الربح
 لو.

بشرط  )رجلين(٤بالك ا قارض( فإفكإذا قلنا القوؿ قوؿ العامل ُب قدر األصل ) 
اختلفوا بعد ذلك ُب قدر األصل و( لو كنصفو ٥بما بالسوية ) أف يكوف نصف الربح

 ألفاف( عند االختبلؼ أم كا٢باؿ أنو )والحاصل )األصل ألفافا٤بالك:  قاؿ(بأف )
بإقراره أك خذ ا٤بصدؽ  )ألف( بل األصل )وقاؿ اآلخر(( منهما ا٤بالك فصدؽ واحد

 كىو مائتاف كٟبسوف. فلو ربعو(ألف ) كصدؽ ا٤بنكر بيمينو كىو يزعم أف الربح

( من اآلالؼ فا٤بنكر يزعم أف ثالثةأم كا٢باؿ أنو ) )والحاصل( ( اختلفوا)أو 
كللمالك  (ِ)يبو بزعمو( ألهنا نصخمسمائةإذا حلف ربعهما كىو ) )فلو( ألفاف الربح

وللمصدؽ ألفاف عن رأس ا٤باؿ التفاقو مع ا٤بصدؽ عليو يبقى ٟبسمائة للمالك ثلثاىا )
مثبل  كىو مائة كستة كستوف كثلثاف التفاقهم على أف ما يأخذه ا٤بالك من الربح ثلثها(

                                                           

 (ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )أ(.ُ) 
ة من اآلالؼ فا٤بنكر يزعم أف ( ُب )ب(: )إذا حلف ربعهما كىو ٟبسمائة أم كا٢باؿ أنو ثبلثِ) 

 ألفاف ألف... ألهنا نصيبو بزعمو(. الربح
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 ما يأخذه كل عامل كما أخذه ا٤بنكر من الزيادة كالتالف.

كإذا تنازعا ُب أصل القراض بأف قاؿ العامل قارضتِب فقاؿ ا٤بالك بل ككلتك  
صدؽ ا٤بالك بيمينو ألف األصل عدـ مقابلة العمل بشيء فإذا حلف أخذ ا٤باؿ كرٕبو 
كال شيء عليو لآلخر فإف أقاما بينتْب قدمت بينة العامل كما ٕبث ألف معها زيادة 

 علم.

ؿ ُب يده قارضتِب فقاؿ ا٤بالك بل أقرضتك صدؽ كلو قاؿ العامل بعد تلف ا٤با 
ألهنما اتفقا على جواز التصرؼ كاألصل  (ِ)كالبغوم  (ُ)العامل كما أفٌب ابن الصبلح

من تصديق  (ّ)عدـ الضماف كألف األصل بقاء ملك ا٤بالك كيوافق ذلك ما ُب األنوار
من تصديق ا٤بالك  (ْ)القابض إذا ادعى اإليداع كادعى ا٤بالك القرض فما ُب ا١بواىر

 ضعيف كإف قيل إنو الظاىر.

ككجو بأف القابض يدعي سقوط الضماف مع اعَبافو بأنو قبض كاألصل عدـ  
 السقوط كيرد بأف القبض ال يستلـز الضماف حٌب يكوف األصل عدـ سقوطو.

كيفرؽ بينو كبْب ما لو قاؿ مالك دابة لراكبها أجرتكها فقاؿ بل أعرتنيها صدؽ  
ما اتفقا ٍب على الضماف كاختلفا ُب ا٤بضموف ىل ىو ا٤بنافع أك العْب فصدؽ ا٤بالك بأهن

كىنا ٓب يتفقا على ضماف عْب كال منفعة فصدؽ العامل ألف  العاريةا٤بالك ٤با مر آخر 
األصل عدـ الضماف فإف أقاـ كل بينة قدمت بينة ا٤بالك على األكجو خبلفا ٤با ُب 

                                                           

 (.ُّْ/ِ( فتح ا١بواد )ُ) 
 (.ُّْ/ِ( فتح ا١بواد )ِ) 
 (. ُُُ/ِ( األنوار )ّ) 
 (.ُٔ( انظر: ما تقدـ ُب ىامش ص )ْ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

201 

للعامل من )في قدر المشروط( إذا اختلفا  )وتحالفا(ألف معها زيادة علم  (ُ)اداإلسع
 كا٤بتبايعْب كبعد ٙبالفهما يفسخ العقد أحدٮبا أك ٮبا أك ا٢باكم.  الربح

اف كا٣بسر  [ كالبيع فإذا فسخ اختص الربحُ/ِٔٗكال ينفسخ بنفس التحالف ] 
با٤بالك ككجب عليو أجرة العامل كإف زادت على مدعاه ألف مقتضى التحالف كالفسخ 
رجوع كل من العوضْب لصاحبو كإف تعذر فقيمتو كقد رجع ا٤باؿ كرٕبو للمالك كقياسو 

 رجوع العمل للعامل لكنو تعذر فأكجبنا قيمتو كىي األجرة.

ى العامل دكف األجرة فبل كيستثُب من ذلك ما لو كاف القراض جور عليو كمدع 
من غّب  (ٓ)عن ابن سريج (ْ)كغّبه (ّ()ِ)ٙبالف كنظّبه ُب الصداؽ كما ُب الشامل

٨بالفة من أنو لو دفع إليو ألفا كقاؿ: خذه قراضا على النصف مثبل صح، ككاف تقدير 
النصيب العامل فإف اختلفا فقاؿ العامل شرطتو ٕب كقاؿ ا٤بالك بل لنفسي صدؽ 

 ينو ألف الظاىر معو.العامل بيم

لئبل ينزع ا٤باؿ من  ثم قاؿ كذبت(بأف قالو ٙبت كذا ) )بربح(العامل  )وإف أقر( 
( لم يقبل): كذا أك تبينت أف ال ربح  ُب ا٢بساب إ٭با الربح )غلطت(قاؿ  أو(يدم )

                                                           

 ( ٙبقيق/عبد ا سيد أٞبدّْ( اإلسعاد )ُ) 
 فركع الشافعية البن الصباغ، من أىم ا٤بصادر ُب الفقو الشافعي خاصة، كُب فقو (  الشامل ُبِ) 

: كمن مصنفاتو كتاب " الشامل " ُب -ُب ترٝبة ابن الصباغ-ا٣ببلؼ عامة، قاؿ ابن خلكاف
الفقو، كىو من أجود كتب أصحابنا، كأصحها نقبلن كأثبتها أدلةن. انظر: كفيات األعياف 

(ّ/ُِٕ) 
 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيد أٞبد ُُٕص  (  اإلسعادّ) 
 (  ا٤بصدر السابقْ) 
 (.ّْٕ/ٕ( ا٢باكم الكبّب )ٓ) 
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 قولو.

بو ابن سريج كابن  كما جـز-ألنو دفع لئلقرار كلو   (ُ)كإف ذكر شبهة ]تبينت[ 
 كإف ٓب يذكر شبهة إلمكاف قولو.  (ّ)ٙبليف ا٤بالك- (ِ)خّباف

ادعى التلف  )لو(( أم ما ذكر من إقراره بالربح كدعواه الكذب أك الغلط )وبعده 
قولو بيمينو كىو على  ق ِبل(كأف عرض كساد )  )قاؿ خسرت وأمكن(أك السرقة أك 

 أمانتو ألنو ٓب يتعد ُب ا٤باؿ.

ه كجـز بو اكأقر  (ٓ)عن ا٤بتوٕب (ْ)من زيادتو تبعا ٤با نقلو الشيخاف أمكن(إف ) كقولو 
فإف ٓب ٲبكن ٓب  (ٗ)عن القاضي كالركياين (ٖ)كغّبه (ٕ)كنقلو ابن الرفعة (ٔ)ُب الشرح الصغّب

 يقبل كما لو فسر ا٣بسراف بتلف أك سرقة.

خلط ماؿ قارضو على مالْب ُب عقدين فخلطهما ضمن لتعديو ككذا لو  فرع:

                                                           

 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )أ(.ُ) 
قاؿ فيو السبكي: أحد أركاف ا٤بذىب كاف  يالشيخ أبو عل ( ىو  ا٢بسْب بن صاّب بن خّبافِ) 

زاىدا كرعا تقيا نقيا متقشفا من كبار األئمة ببغداد كلعلو جالس َب العلم ابن سريج  إماما
 ( .ِّٕ/ّق(. انظر: طبقات الشافعية الكبل )َِّكأدرؾ مشاٱبو توُب )

 (.ُّٗ/ِ( أسُب ا٤بطالب )ّ) 
 (.ِِِ/ْ(.  ركضة الطالبْب )ِٗ/ُِ) فتح العزيز( ْ) 
 (.ِِِ/ْبْب )(.  ركضة الطالِٗ/ُِ) فتح العزيز (ٓ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيد أٞبد ُِٕاإلسعاد ص (  ٔ) 

 ٙبقيق/الطالب: سبلمة الرفاعي ُٖٕا٤بطلب العإب ص (  ٕ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيد أٞبد ُِٕاإلسعاد ص (  ٖ) 

 (.ِٗ/ُِ) فتح العزيز. ِِٓ/ٗ( ٕبر ا٤بذىب ٗ) 
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القراض ٗبالو أك قارضو اثناف فخلط ماؿ أحدٮبا ٗباؿ اآلخر كال ينعزؿ بذلك كلو شرط 
ُب العقد الثاين بعد التصرؼ ُب ا٤باؿ األكؿ ضم الثاين إليو عند القراض ُب الثاين كامتنع 
ا٣بلط ألف األكؿ استقر حكمو بالتصرؼ رٕبا كخسرانا، كربح كل ماؿ كخسرانو ٱبتص 

 .(ُ)و الشيخافبو، كذا قال

 .(ِ)كقد يفهم تصرٰبهما بامتناع ا٣بلط أنو مضمن كبو صرح ُب األنوار 

كيوجو بأنو كإف أذف ا٤بالك فيو لكنو إذف فاسد فلم يعتد بو كأيضا فهو إ٭با بُب إذنو 
فيو على كجود ا٤بصلحة لو فيو باعتبار ظنو فإذا باف أنو غّب جائز بأف انتفاء ما علق 

ذف كا٤بعدـك كإف شرط قبل التصرؼ صح كجاز ا٣بلط ما ٓب يشرط اإلذف بو فكاف اإل
 فيهما ٨بتلفا. الربح

كإف اشَبل بالغنب ٤بقارضيو عبدين فاشتبها عليو كقعا لو كغـر ٥بما األلفْب كما  
رجحو ابن أيب عصركف لتفريطو بعدـ اإلفراد، كإف مات كاشتبو ماؿ القراض بغّبه كما 

 ٌب فيما لو مات الوديع كقد اشتبهت الوديعة بغّبىا.يأ

                                                           

 (.ُْٖ/ٓ(. ركضة الطالبْب )ٕٗ/ُِ) فتح العزيز( ُ) 
 (.ُُِ/ِ( األنوار )ِ) 
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 باب في المساقاة

كما يتبعها ٩با يأٌب كىي مفاعلة من السقي اتاج إليو فيها غالبا ألنو أنفع أعما٥با 
 كأكثرىا مؤنة ال سيما با٢بجاز. 

كحقيقتها أف يعامل غّبه على ٬بل أك شجر عنب ليعهده بالسقي كالَببية على أف  
 .رة ا٢بادثة أك ا٤بوجودة ٥بما بشركط تأٌبالثم

  -(ُ)[ كما قالو ا٤باكردمِ/ِٔٗقبل إٝباع الصحابة كالتابعْب عليها ] -كأصلها  
دفع إٔب يهود خيب ٬بلها كأرضها بشطر ما ٱبرج أنو صلى ا عليو كسلم »ما صح 

إذ ا٤بالك قد ال ٰبسن التعهد أك ال يتفرغ ، كا٢باجة داعية إليها (ِ)«من ٜبر أك زرع منها
كلو ، لو كمن ٰبسن كيتفرغ قد ال ٲبلك فيحتاج ذاؾ إٔب االستعماؿ كىذا إٔب العمل

اكَبل ا٤بالك لزمتو األجرة ُب ا٢باؿ مع احتماؿ هتاكف العامل كعدـ حصوؿ الثمر 
مع ما مٌر القياس على القراض  (ْ)لنا (ّ)ىا خبلفا أليب حنيفةفدعت ا٢باجة إٔب ٘بويز 

القائل ىو ٔبوازه بل ىي أكٔب ألف عوضها كىو الثمرة يعتاد حصولو لو أكثر من عوضو 

                                                           

 (.ّٕٓ/ٕا٢باكم الكبّب )( ُ) 

ا٤بساقاة،  باب أخرجو مسلم من حديث ابن عمر رضي ا عنهما ُب كتاب ا٤بساقاة( ِ) 
 .(ُُٓٓبرقم )( ُُٕٖ/ّكالزرع ) الثمر من ٔبزء كا٤بعاملة

 بن ا تيم بِب مؤب، الكوُب، أبو حنيفة النعماف بن ثابت بن زكطى التيمي العراؽ عآب(  ّ) 
 بن أنس كرأل، الصحابة صغار حياة ُب ٜبانْب سنة كلد، الفرس أبناء من إنو: يقاؿ ثعلبة
 كارٙبل، اآلثار بطلب منهم، كعِب أحد عن حرؼ لو يثبت الكوفة، كٓب عليهم قدـ ٤با مالك

ذلك،  ُب عياؿ عليو كالناس ا٤بنتهى فإليو، كغوامضو الرأم ُب كالتدقيق لفقوا كأما، ذلك ُب
 (َّْ/ٔسنة. انظر: سّب أعبلـ النببلء ) سبعوف كلو كمائة ٟبسْب سنة توُب

 (.٨ُْْبتصر القدكرم )( ْ) 
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 .(ِ)صاحباه (ُ)كمن ٍب خالفو كىو الربح

٦بهوؿ ك٤با أشبهت القراض ُب كوف العمل ُّا يكوف بعض النماء كىو عوض 
كاإلجارة ُب اللزـك كالتأقيت ناسب توسطها بينهما لكنها تفارؽ القراض ُب لزكمها 
ككجوب تأقيتها كملك الثمرة فيها بالظهور كاعتبارىا من الثلث إذا كقعت ُب ا٤برض 
بأكثر من أجرة ا٤بثل كأف ما يتلف من النخيل ال ٯبب بالثمرة كما يتلف من رأس ا٤باؿ 

ل فيها أف يساقي شرطو اآلٌب كأف العمل فيها ٝبيعها على العامل ٯبب بالربح كللعام
 كفيو ليس عليو إال ما اعتيد.

 العاقداف كمتعلق العامل كالثمار كالعمل كالصيغة. (ّ)كأركانو ]ٟبسة[ 

العاقداف كشرطهما كما ُب القراض كمن ٍب ٓب يذكرىا ىنا اكتفاء ٗبا قدمو  األوؿ:
ٌ فعيلم كُب معناه اإلماـ ُب بساتْب بيت ا٤باؿ ، كنظّبه ٍبىٌ   (ٓ)ساقي ٤بوليوأف للوٕب أف ي (ْ)ٍبى

                                                           

 يأخذكف ال الناس إف: كاف يقوؿ حنيفة كقد أفاد شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا )بأف أبا( ُ) 
 .(ُٖ/َّ) الفتاكل ٔبوازىا(. انظر: ٦بموع القوؿ إٔب صاحباه صار ك٥بذا ا٤بنع؛  ُب قوٕبب

 ك٠بع بالكوفة كنشأ ق(ُِّ) سنة بواسط  كلد ٮبا: ٧بمد بن ا٢بسن أبو عبد ا الشيباين( ِ) 
 اإلماـ عنو كركل كداـ بن كمسعر كالثورم مالك كاإلماـ زاعيكاألك  أيب حنيقة من اإلماـ العلم

 ُب ا٤بضية ق انظر: ا١بواىرُٖٗالعظاـ. كتوُب   كا٤بشائخ الكراـ العلماء من كغّبه الشافعي
 (.ُّْ/ٗكسّب أعبلـ النببلء ) (ِّٓ/ُ) ا٢بنفية طبقات

 أصحاب من ا٤بقدـ كىو اإلماـ عن الفقو يوسف أخذ أبو يعقوب بن إبراىيم القاضي األنصارم  
 ُب ا٤بضية ق. ا١بواىرُِٖكالرشيد توُب  كا٥بادم ا٤بهدم خلفاء لثبلثة القضاء ككٔب اإلماـ

 (َِِ/ِ) ا٢بنفية طبقات

 ( ساقطة من )أ(.ّ) 
 ( ُب )ب(: )يعلم(. ْ) 
 ( ُب )ب(: )لوليو(.ٓ) 
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 .(ِ()ُ)كأ٢بق ىنا الزركشي بساتْب القليب، كما ال يعرؼ مالكو

في ( استقبلال ))تصح المساقاةمتعلق العمل كىو الشجر كإ٭با  الركن الثاني:
ا٣بصاؿ للخب  (ٓ)(ْ)فردة كما قالو صاحبتابعة كمن (ّ)سواء اإلناث كالفحوؿ نخل(

 السابق.

ترد ٗبنع  (ٔ)ليست ُب معُب اإلناث ا٤بنصوص عليها كالتنظّب ُب كبلمو بأف الفحوؿ 
ُب ٜبر  (ٕ)( ألنو ُب معُب النخل ٔبامع كجوب الزكاة كيأٌب ا٣برص)عنبكشجر ، ذلك

ُب  (ٖ)ا رفقا با٤بالك كالعامل كا٤بساكْب كٓب ٯبوزبينهما فجوزت فيهما سعيا ُب تثمّبى

                                                           

العادية. انظر: العْب  ىي: قلب، كيقاؿ على تطول، كٯبمع أف قبل : البئرالقليب(  ُ) 
(ٓ/ُُٕ) 

 (.ّّٗ/ِأسُب ا٤بطالب )( ِ) 

 للنخلة الفحل، كيقاؿ من النخل سعف من يعمل ألنو بو ا٢بصّب، ٠بي: : الفحلالفحوؿ(  ّ) 
 (ِّٓ/ّفحاؿ. انظر: العْب ) فحالة، كا١بميع النخل ئلحوا بو يلقح الذم الذكر

ا٢بسْب، أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد بن  خراساف، أبو ىو الشيخ، اإلماـ، الزاىد، العابد، مسند( ْ) 
 .سنة كتسعوف ثبلث كلو ق( ّٓٗ) األكؿ ربيع ُب القنطرم، مات عمر النيسابورم ا٣بفاؼ

 .(ُْٖ/ُٔ) الرسالة ط النببلء أعبلـ سّب (ِّٔ: ص) الشافعيْب انظر: طبقات

 (ََّ/ّ(، حاشية العبادم على الغرر )ّّٗ/ّقوت اتاج )(  ٓ) 

 ( ُب )ب(: )عليو(.ٔ) 
(، كاصطبلحا: ْْٓ/ُٕالعركس )كالتخمْب. انظر: تاج  : ا٢بزر، كا٢بدسا٣برص لغة(  ٕ) 

ٜبر، بالظن. انظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية  من ك٫بوه النخل على ما تقدير ا٣برص
(ُٓ/َٗ) 

 ( ُب )ب(: )كٓب ٯبز(.ٖ) 
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كما صححو ُب   (ُ)ػقلغّبىا من البقوؿ كالزركع كسائر األشجار ا٤بثمرة كمنها ا٤بػي 
 .(ِ)الركضة

عليو الشافعي رضي  (ٓ()ْ): الفتول على أنو كالنخل فقد نص(ّ)كإف قاؿ اإلسنوم
ؼ كىو الصغار لعدـ كجوب الزكاة مع عدـ تأٌب ا٣برص ُب كعبىا كا٣ببل (ٔ)ا عنو

 ٜبرهتا.

 (ٖ)ككذا السبكي (ٕ)كالقدًن صحتها على سائر األشجار ا٤بثمرة، كاختاره النوكم 
 إف احتاجت إٔب عمل.

                                                           

(، ا٤بعجم الوسيط َُٖٓبضم ا٤بيم: شجر الدـك كىو يشبو النخلة. انظر: القاموس ) ا٤بقل( ُ) 
(ِ/َٖٖ ) 

 (.ِِٖ/ْركضة الطالبْب )( ِ) 

 (.َُِ/ٔا٤بهمات )( ّ) 

 (ّّٗ/ّقوت اتاج )(  ْ) 

بعض. انظر: لساف العرب  على بعضو ا٤بتاع كاإلسناد، جعل كالظهور : الرفعالنص لغة( ٓ) 
(، َٔٓ/ُ) احتماؿ. انظر: ركضة الناظر غّب من بنفسو يفيد (، كعند األصوليْب: مإٗ/ٕ)

كعند الشافعية: نص اإلماـ الشافعي رٞبو ا، ك٠بي ما قالو نصا، ألنو مرفوع القدر، 
  -لتنصيص اإلماـ عليو، من قولك: نصصت ا٢بديث إٔب فبلف، إذا رفعتو إليو، قاؿ النوكم 

 قوؿ أك ضعيف كجو ناؾى كيكوف ا رٞبو الشافعي نص فهو النص أقوؿ كحيث -رٞبو ا 
 (ّٓ-ِٓ(، مطلب اإليقاظ )٨ٖبرج. انظر: ا٤بنهاج )ص: 

 ذكر اإلسنوم ُب ا٤بصدر السابق أنو نقل عنو القاضي أبو الطيب.( ٔ) 

 (.ِِٕ/ْركضة الطالبْب ) (ٕ) 

 (.ّّٗ/ِأسُب ا٤بطالب )( ٖ) 
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٤با صح من النهي عن تسمية العنب   (ُ)كعدؿ عن تعيّب أصلو بالكـر ]ا٤بنهي[ 
 .(ِ)ب ا٤بؤمنكرما كأف الكـر الرجل ا٤بسلم أك قل

 -كىو صغار النخل- (ّ)فإف ساقاه على كىًدمٍّ  )مغروس( كال يصح إال على 
ليغرسو ُب أرضو كتكوف الثمرة أك الشجرة بينهما ٓب يصح كما لو سلم إليو البذر ليزرعو 
كإف الغرس ليس من عمل ا٤بساقاة فضمو إليها كضم غّب التجارة إٔب عمل القراض ٍب 

كانت الثمرة متوقعة ُب ا٤بدة فلو أجرة عملو على ا٤بالك مع   إذا كقع ذلك كعمل فإف
 أجرة األرض إف كانت لو كإال فبل.

[ إال على ُ/ِٕٗكلو كاف الغراس لو كاألرض للمالك لزمو أجرهتا كال يصح ] 
( ٥بما عنده كما اقتضاه كبلمهم أيضا فبل )مرئىّ  ُب العقد كما اقتضاه كبلمهممعين( )

 كال على غّب ا٤برئي للجهل با٤بعقود عليو كألنو عقد غرر من يصح على أحد ا٢بائطْب
حيث أف العوض معدـك ُب ا٢باؿ كٮبا جاىبلف بقدر ما ٰبصل كبصفاتو فبل ٰبتمل 

 ضم عذر آخر.

كفارؽ ىذا ما مٌر ُب القراض من االكتفاء بالرؤية كبالتعيْب ُب ٦بلس العقد ألنو  
 ـز  كرٕبو من غّب األصل فاحتيط لو.عقد جائز كرٕبو من تصرؼ العامل كىذا البل

( أم معو فبل )ال بصالحبقيد زاده بقولو  ولو أثمر(كيصح ُب النخل أك العنب ) 
يصح لفوات معظمها بو ٖببلفها قبلو لبقاء معظم األعماؿ، كقيل ال يصح بعد خركج 

                                                           

 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )ب(.ُ) 
يرة رضي ا عنو ُب كتاب األدب باب ال تسبوا أخرجو البخارم من حديث أيب ىر ( ِ) 

 (ُْ/ٖالدىر، ) ىو ا الدىر، فإف تقولوا خيبة ، كالالدىر،بلفظ: ال تسموا العنب الكـر
 .(ُِٖٔبرقم )

 .(ُِّْ: ص) ايط نظر: القاموسالفسيل. ا صغار: ا٥ببلؾ، ككغِبٌ : : كفٌبالودمٌ  (ّ) 
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٤بلقن كعب ابن ا (ُ)الثمرة كقبل بدك الصبلح، كقيل ٯبوز كلو بعده، كنص عليو ُب األـ
 .كغّبه بذر الصبلح بالتأبّب كىو كىم

كسيأٌب أف ا٤بساقاة كإف جرت قبل الظهور ملك العامل بو كإال فبالعقد كليس ىذا 
 (ِ)من صوره فعب الطحاف ا٤بنهي عنو كإف كجد فيو معُب النهي فيها كىو ملك ]١بزء[

ن ٍب جازت كم، ُب ا٢باؿ على العمل ُب الكل ألف ىذا ٰبتاج إليو كما مر ٖببلفها
 ا٤بساقاة قبل الظهور اتفاقا ككوف الثمر ىنا تابعا كفيما بعد الظهور مقصودا ال يؤثر.

النخل كالعنب من سائر األشجار  في غير() (ّ)كتصح ا٤بساقاة كما ُب الركضة 
ا٤بثمرة تبعا ٥بما قياسا على ا٤بزارعة اآلتية، كقضيتو أنو يعتب ىنا ما يعتب فيها من اٙباد 

كغّبه كىذا من  (ٓ)كاعتمده الزركشي، يفهمو (ْ)كغّبه ٩با يأٌب فكبلـ ا٤باكردمالعقد 
 .زيادتو

ا٤بتخلل  (ٕ)صبلحو ُب البياض (ٔ)( كلو على زرع موجود ٓب يبدي مزارعةتصح )و( ) 
 للمساقاة كحينئذ إذا ترؾ سقي األرض عمدا ضمن ما تلف )تبعا( بْب النخل أك العنب

 الزرع ألنو ُب يده كعليو حفظو.

                                                           

 (.ُُ/ْاألـ )( ُ) 

 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(.ِ) 
 (.ِِٕ/ْركضة الطالبْب ) (ّ) 

 (ّْٔ/ٕا٢باكم الكبّب )( ْ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب ُُْالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص: ( ٓ) 

 صواب.( ُب )أ( بإثبات الواك )يبدك( كا٤بثبت ىو الٔ) 
، ُْٓكالزرع. انظر: السراج الوىاج تكملة الكاُب ص  الشجر من ا٣بالية : األرضالبياض(  ٕ) 

 (ِْٖ/ٓ(، هناية اتاج )ِّْ/ّٙبقيق الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب، مغِب اتاج )
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ال كا٤بزارعة ىي: ا٤بعاملة على األرض ببعض ما ٱبرج منها كالبذر من ا٤بالك ) 
كىي كا٤بزارعة ]إال أف  (ُ)( فبل تصح استقبلال كال تبعا ٤با صح من النهي عنهامخابرة

 (ِ)رعة[، كإ٭با بطلت ا٤بزا-كىو األٌكار أم الفبلح-البذر من العامل أخذا من ا٣ببّب 
أشجار ا٤بساقاة من  فيما تخلل(كصحت تبعا ) (ّ)استقبلال للنهي عنها ُب مسلم

على بياض كغّبه كإف ٓب ٰبط النخل كالعنب بالبياض من  بأف تشتمل ا٢بديقة البياض
كعلى ذلك ٞبل معاملة أىل خيب  كال بعضها كما ىو ظاىر لغّب األفراد (ْ)ٝبيع جوانبو

 السابقة.
 .ٖببلؼ ا٤بخابرة (ٔ)بأهنا أشبو با٤بساقاة، ككرد ا٣بب بصحتها(ٓ)كفارقت ا٤بخابرة 

                                                           

كتاب ا٤بساقاة باب ( ُب  ُِّٖأخرجو البخارم من حديث جابر رضي ا عنو برقم )(  ُ) 
٬بل، بلفظ: هنى النيب صلى ا عليو كسلم عن  ُب أك حائط ُب شرب أك ٩بر لو يكوف الرجل

 (ُُٓ/ّ، )ا٤بخابرة

 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ( .ِ) 
 ا٤بزارعة ُب ي ا عنو ُب كتاب البيوع بابأخرجو مسلم من حديث ثابت بن الضحاؾ رض( ّ) 

برقم  ،(ُُّٖ/ّ) كا٤بؤاجرة، بلفظ: هنى رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم عن ا٤بزارعة
(ُْٓٗ). 

 من جوانبو(. ( ُب )ب(: )ٔبميع البياضْ) 
اللينة،  األرض كىي الفبلح، كقيل: من ا٣ببار أم األكار كىو ا٣بب من : مشتقةا٤بخابرة لغة(  ٓ) 

٢بم.  أك ٠بك من تأخذه ا٣باء، كقيل: النصيب بضم كىي النصيب كىي ا٣ببة كقيل: من
 بلحا: اختلف ُب (، كاصطُّٗ/َُ(، شرح النوكم على مسلم )ِْٔ/ِانظر: الصحاح )

 ٱبرج ما ببعض يزرعها من إٔب األرض دفع كىو كاحد ٗبعُب ٮبا: قـو فقاؿ، كا٤بخابرة ا٤بزارعة
نص  ظاىر ىو الذم العامل، كاألصح من أك األرض صاحب من البذر كاف سواء منها

األرض،  صاحب من البذر كاف إذا ٨بتلف، فا٤بزارعة معناٮبا أف -عنو ا رضي -الشافعي
-ِّْا٤بخابرة )ص:  تصحيح ُب ا٤بناظرة العامل. انظر: تنقيح من البذر كاف إذا خابرةكا٤ب

ّّْ.) 

 أم صحة ا٤بساقاة كما تقدـ ُب أكؿ الباب.( ٔ) 
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كاف يدفع بذرا كٓب يرد لفظ   ا٤بذكور كبائعو ٓب يقل إنو  (ُ)]الحمل[كاستشكل 
 فهم ٨بابركف. ا٤بزارعة ُب شيء من طرؽ ا٢بديث بل الظاىر أهنم كانوا يزرعوف من ما٥بم

من جهة الدليل تبعا ١بمع صحة ا٤بزارعة كا٤بخابرة  (ِ)كمن ٍب اختار ُب الركضة 
كٞبلوا أحاديث النهي عنهما ٩با إذا شرط ألحدٮبا زرع قطعة معينة كلآلخر ، مطلقا

للمذىب كقاؿ   (ْ). لكن انتصر السبكي(ّ)أخرل ٢بديث ُب الصحيحْب يدؿ لذلك
 إنو أسلم ا٤بذاىب انتهى.

بأف معاملة أىل خيب كاقعة حاؿ؛ فعليو فاحتماؿ   (ٓ)كيوجو ]بالنسبة للمخابرة[ 
كاف ٱبابرىم بإحدل الطرؽ اآلتية يسقطها، كيبقى حديث النهي عنها غّب   كونو 

 ٧بتمل ٤با يسقطو فوجب األخذ بو.

[ للمزارعة فإنو صح النهي عنها ككرد ما يقتضي صحتها ِ/ِٕٗكبالنسبة ] 
مل النهي على ما إذا قصدت استقبلال كغّبه على ما إذا كانت فواجب ا١بمع ٕب

                                                           

 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )ب(.ُ) 
 (.ِْْ -ِّْ/ْركضة الطالبْب )( ِ) 

كالورؽ،  بالذىب األرض كراء قيس ُب كتاب البيوع باب بن حنظلة من حديث مسلم ركاه (ّ) 
؟ كالفضة بالذىب عن كراء األرض -رضي ا عنو  -سألت رافع بن خديج : بلفظ: قاؿ

 - كسلم عليو ا صلى - ا رسوؿ عهد على يؤاجركف الناس كاف إ٭با، بو بأس ال: فقاؿ
 ىذا كيسلم، ىذا كيسلم ىذا فيهلك، الزرع من كأشياء، ا١بداكؿ كأقباؿ، ياناتا٤باذ على

 فبل مضموف معلـو شيء فأما، عنو زجر فلذلك، ىذا إال كراء للناس يكن كٓب، ىذا كيهلك
 .(ُْٕٓ) برقم (ُُّٖ/ّبو ) بأس

 (ِْٗ/ِٙبرير الفتاكم )( ْ) 

 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(.ٓ) 
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بإحدل الطرؽ اآلتية أك قصدت تبعا )ألف الشيء يغتفر فيو تابعا ما ال يغتفر فيو 
 .كٓب يقل بنظّبه ُب تلك ألف ىذه تشبو ا٤بساقاة دكف ملك كما مر (ُ)مقصودا(

فبل يصح بالنسبة  (ِ)كخرج بقولو: فيما ٚبلل ما لو زارعو ما ُب غّب ا٤بتخلل
بأف انتفع الشجر بعمل )اتحد نفع( للمخابرة إذ ال تبعية كمن ٍب ٓب يصح تبعا إال إف 

ا٤بزارعة ٕبيث عسر إفراد الشجر بالسقي كالبياض كإف كثر بالزراعة كما أفادتو عبارة 
 فهي أحسن. (ّ)أصلو

تعسر ىو ما ُب فلو تيسر اإلفراد ٓب ٯبب ا٤بزارعة النتفاء ا٢باجة، كالتعبّب بال
بالتعبّب  (ٗ)]كغّبٮبا[  (ٖ)كأصلها (ٕ)كىو مراد الركضة (ٔ)كأصلو (ٓ)كا٤بنهاج  (ْ)ا٢باكم

 بالتعذر.

عامل ا٤بساقاة كاحدا كاف أك (َُ)( بأف يكوف عامل ا٤بزارعة ]ك[)عاملاٙبد )و(  

                                                           

(. ُّّمن القواعد القواعد الفقهية ا٤بهمة. انظر: األشباه كالنظائر للسبكي )ىذه قاعدة ( ُ) 
 ٙبت فصل: القوؿ ُب قواعد ربع البيع.

 ( ُب )ب(: )ما لو زارعو تبعا ُب غّب ا٤بتخلل(.ِ) 
 (.ّّٕا٢باكم الصغّب )ص: ( ّ) 

 ا٤بصدر السابق.( ْ) 

 (ُٕٓا٤بنهاج )ص: (  ٓ) 

 (.ِٕٓ/ِارر )(ٔ) 

 (.ِْٓ/ْالطالبْب ) ركضة( ٕ) 

 (ٔٓ/ٔ) فتح العزيز(  ٖ) 

 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )ب(.ٗ) 
 ( ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(.َُ) 
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  .أكثر ألف اختبلفو يزيل التبعية

لو أكراه شيئا سنة ٍب أكراه  (ُ)[ألف تعدده يزيل التبعية كشبو ]ٗبا واتحد عقد() 
منو سنة أخرل قبل انقضاء األكٔب كيشَبط مع ذلك كما يومئ إليو قولو تبعا تقدًن 
ا٤بساقاة بأف يقوؿ: ساقيتك كزارعتك فإف عكس أك فصل بينهما ٓب يصح النتفاء 

 .التبعية كمزج الرىن با٤ببيع ا٤بشركط بو

ُب ا٤بزارعة كعكسو كال ٱبرج على ما مر كٯبوز أف يشرط ُب ا٤بساقاة أكثر ٩با شرط 
ُب البيع من أف تفصيل الثمن يقتضي التعدد للمشقة ىنا، كالعلة ُب ا٤بخابرة كا٤بزارعة إذا 
بطلت لصاحب البذر ألهنا ٗبا ملكو ؛ فإف كاف للعامل لزمو ٤بالك األرض أجرهتا، أك 

 ٰبصل من الزرع شيء للمالك لزمو للعامل أجرة مثل عملو كعمل اآلتية كالبقر كإف ٓب
 ألنو ٓب يعمل ٦بانا كنظّبه ُب القراض الفاسد.

كفارؽ نظّبه من الشركة الفاسدة فيما إذا تلف الزرع بآفة أنو ال شيء للعامل كما  
: )ال ٱبفى عدكلو عن القياس (ْ)كإف قاؿ الرافعي (ّ)كصوبو النوكم (ِ)قالو ا٤بتوٕب

اض من الشريك أك ٥بما، فعلى كل لآلخر أجرة الظاىر( بأف العامل ىنا أشبو بو ُب القر 
 مثل عملو بنفسو كالٍب ُب حصتو.

فإف أراد أف يكوف الزرع بينهما على كجو مشركع مع عدـ الرجوع بشيء من  
ا١بانبْب فإف كاف البذر من العامل استأجر نصف األرض بنصف منافعو كمنافع آلتو 

                                                           

 ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )ب(. (ُ) 
 (.ِٗٗ/ٓالنجم الوىاج )( ِ) 

 (.ُٓٓ/ّركضة الطالبْب )( ّ) 

 (.ِِْ/َُ) فتح العزيز ( ْ) 
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مل كا٤بنافع أك يقرض ا٤بالك نصف كنصف البذر أك يستأجره بنصف البذر كيتبع بالع
البذر كيستأجر منو نصف األرض بنصف عملو كعمل آلتو أك من ا٤بالك استأجر 
العامل بنصفو ليزرع لو نصف األرض كيغّبه بصفتها أك بنصفو كنصف منفعة ملك 
األرض ليزرع لو باقيو ُب باقيها أك أقرضو نصفو كأجرة نصفها نصف عملو كعمل آلتو 

رة نصفها بنصف عملو كعمل آلتو كىذا أحوط  أك أعاره نصفها كتبع أك منهما أج
 (ُ)ٗبنفعة بدنو كآلتو فيما ٱبص ا٤بالك كأكراه نصفها بدينار مثبل كاكَباه ليعمل على

 .(ِ)نصيبو بنفسو كآلتو بدينار كتقاٌصا

فإف قاؿ: عاملتك على ىذا النخل كالبياض ، كا٤بعاملة تشمل ا٤بزارعة كا٤بخابرة 
صف جاز كٯبوز أف ٯبعل لو نصف الثمرة كربع الزرع كعكسو ألهنما ُب ا٤بعُب بالن

عقداف كإف شرط البقر على العامل ككاف ا٤بالك اكَباه كبقره كيشَبط بياف ما يزرعو كما 
[ بياف ما يزرعو فيها ُ/ِٖٗكإ٭با ٓب يشَبط ُب إجارة أرض للزراعة ] (ّ)قالو الدارمي

ٖببلفو ٍب كحيث خابره تبعا أك استقبلال كاف الزرع للعامل ألهنما ىنا شريكاف ُب الزرع 
 كعليو أجرة األرض كما مر.

كال ٱبتص ذلك بالزرع بل ٯبرم ُب ا٤بعاملة على البناء كالغراس فلو حكم ا٤بستعّب  
فيكلف قلعهما إف ٓب تنقص قيمتهما كإال ٱبّب مالك األرض فيهما كتخّب ا٤بعّب كيبقى 

من النخل بغّب إذف قلع  عتيد قطعو قبلو كلو زرع العامل البياضالزرع للحصاد إال إف ا
 زرعو ٦بانا.

                                                           

 ( ُب )ب(: )عملي نصيبو(.ُ) 
 ( ُب )ب(: )كتقاضا(.ِ) 
 (.َِْ/ِأسُب ا٤بطالب )( ّ) 
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بأف العامل ُب ا٤بزارعة لو عطل بعض األرض لزمو أجرة ما  (ُ)أفٌب النوكم فرع: 
 عطلو.

من أنو ال شيء عليو، ٖببلفو ُب  (ْ)ٗبا ُب البحر (ّ()ِ)كغلطو التاج  الفزارم 
برة إذا عطل فإنو يلزمو أجرة مدة التعطيل فإف شرط أف البذر منهما كعطل لزمو ا٤بخا

 أجرة نصف األرض.

كإف عمل فيها ٫بو حرث ٍب ردىا ٓب يستحق لعملو شيئا ُب ا٤بخابرة كيستحق أجرة 
عملو ُب ا٤بزارعة فإف كاف البذر منهما استحق نصف أجرة عملو كعليو لصاحبها نصف 

 ٚبرٯبا. (ٔ)(ٓ)يده، قالو ابن القاصأجرهتا مدة بقائها ب

( أم بزمن معْب تبقى فيو العْب )مؤقتة بمعينكإ٭با تصح ا٤بساقاة إف كانت  
                                                           

 (.ِْٕ/ٓهناية اتاج ) (ُ) 

بالفركاح  ا٤بعركؼ الدين تاج الشيخ ىو عبد الرٞبن بن إبراىيم بن ضياء بن سباع الفزارم( ِ) 
 ٓب التنبيو على شرحا التقليد لدر اإلقليد كتاب نظارا صنف مدققا اإمام كاف الشاـ أىل فقيو
 الوجيز على قطعة كلو التعجيز من كشرح الفقو أصوؿ ُب ا٢برمْب إماـ كرقات كشرح يتمو

 .(ُّٔ/ٖ) الكبل الشافعية ق(. انظر: طبقات٦َٔٗبلدات. توُب )

 (.ِْٕ/ٓهناية اتاج )( ّ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن ابو حسْب. ُْٔكاُب ص السراج الوىاج تكملة ال(  ْ) 

 كصاحب عصره القاص إماـ بن العباس أبو اإلماـ الشيخ ىو أٞبد بن أىب أٞبد الطبم( ٓ) 
 َب مصنف الفقو كلو َب كغّبىا كا٤بواقيت القاضى كأدب كا٤بفتاح التلخيص ا٤بشهورة التصانيف

 الزجاجى كاف على أبو القاضى تلميذه عنو ركاه عمّب أبا يا حديث على كالكبلـ الفقو أصوؿ
 الشافعية ق(. انظر: طبقاتّّٓسريج. توُب ) بن العباس أىب عن الفقو أخذ جليبل إماما

 .(ٗٓ/ّ) الكبل

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن ابو حسْب. ُْٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ٔ) 
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لبلستقبلؿ غالبا كاإلجارة فبل تصح مؤبدة كال مطلقة كال مؤقتة ٗبجهوؿ كإدراؾ الثمر 
ؼ ألف ٢بصوؿ الثمر غاية معلومة يسهل ضبطها ٖببل (ُ)خبلفا ٤با اقتضاه كبلـ أصلو

الذم ىو ا٤بقصود ليس لو كقت معْب فيحل التأقيت ٗبقصوده كما  القراض فإف الربح
 .مر

كإ٭با يصح تأقيتها بزمن تثمر فيو األشجار ا٤بساقى عليها غالبا ليحصل ا٤بقصود 
ح من ا٤بساقاة كا٤برجع فيو إٔب أىل ا٣ببة بالشجر بتلك الناحية فإف قدر دكنو ٓب يص

)يثمر ٖبلوىا عن العوض فبل أجرة لو إف علم أهنا ال تثمر ُب ذلك الزمن كمن قدر زمنا 
 ( كٓب تثمر قياسا على ما لو قارضو كٓب يربح.فيو غالبا

 .(ِ)كأفهم كبلمو أنو ال يشَبط كوف ا٤بدة تتسع للجداد خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ أصلو 

جهل ا٢باؿ فإف لو األجرة كإف ٓب أما إذا ٓب يعلم ذلك بأف استول االحتماالت أك 
 .تصح ا٤بساقاة ألنو عمل طامعا

كتصح ا٤بساقاة على أكثر من سنة كإف ٓب تتبْب حصة كل أك فاكت بْب السننْب 
 (ٓ)ٙبريف نبو عليو الشرؼ ا٤بقرئ (ْ)كغّبىا (ّ)ككقع ُب الركضة .ُب ا١بزء ا٤بشركط

 .(ٔ)كغّبه

                                                           

 (.٢ّْٕباكم الصغّب )ص: ا (ُ) 

 (ّْٕا٢باكم الصغّب )ص:  (ِ) 

 (ُٕٓ/ٓركضة الطالبْب )( ّ) 

 (ٔٔ/ٔ) فتح العزيز( ْ) 

 (ْٖٔ/ُركض الطالب )( ٓ) 

  ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف أٞبد ِٕٕ(، اإلسعاد ص َْْ/ّقوت اتاج )( ٔ) 
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مر كل سنة بطلت إذ قد ال توجد كلو شرط ٜبرة سنة معينة كاألشجار ٕبيث تث
الثمرة إال فيها كُب غّبىا فتفوت على أحدٮبا نصيبو ٖببلؼ ما لو ساقاه زمنا كعشر 
سنْب تكوف الثمرة بينهما فإنو يصح كلو ٓب يتوقع إال أجرة كالعاشرة ُب ىذا ا٤بثاؿ 

 .كتكوف السنوف ٗبثابة األشهر من السنة الواحدة

ها سهم من ٝبيع الثمرة ٖببلفو ُب تلك ٍب إف أٜبر كفارقت ما قبلها بأنو شرط في
 .قبل العاشرة فبل شيء للعامل ألنو ٓب يطمع ُب شيء

دكف كبلـ  (ُ)كالسنة حيث أطلقت عربية فإف عْب غّبىا كعرفاىا جاز كأفهم كبلمو
أف ا٤بدة لو انقضت كعلى الشجر طلع أك بلح فللعامل حصتو منو فبل تلزمو  (ِ)أصلو

 إٔب حْب اإلدراؾ ألنو يستحقها ٜبرة مدركو ٕبكم العقد. أجرة لتبقيتها

بأف الذم  (ْ)كاعَبضو األذرعي (ّ)(ا١بدادقاؿ الشيخاف: )كعلى ا٤بالك تعهده إٔب  
ألف الثمرة مشَبكة منهما، كيظهر أهنا لو انقضت  ؛(ٔ)أنو عليهما (ٓ)ُب االنتصار كا٤برشد

[ ِ/ِٖٗيأٌب فيو ما ذكر كإف أدرؾ الثمن قبل انقضاء ] (ٕ)ـكعلى شجر العنب حصر 

                                                           

 (ُّٖاإلرشاد )ص: (  ُ) 

 (ّّٕا٢باكم الصغّب )ص: (  ِ) 
 (ُٔٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ٔٔ/ٔ) ح العزيزفت( ّ) 

 (َْْ/ّقوت اتاج )(  ْ) 

 ُب كثّبة كتبان  : كصنف-ُب ترٝبتو-اإلنتصار كا٤برشد البن أيب عصركف، قاؿ ابن خلكاف (  ٓ) 
٦بلدين. انظر: كفيات األعياف  ُب ا٤برشد ٦بلدات، ككتاب أربع ُب االنتصار ا٤بذىب، كتاب

(ّ/ْٓ.) 

 (.ِٓٓ/ٓتاج )هناية ا( ٔ) 

 للبخيل قيل كمنو حشفو شيء كل كحصـر زيد أبو قاؿ حامضا داـ ما العنب : أكؿا٢بصـر( ٕ) 
= 
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ا٤بدة لـز العامل عمل البقية ببل أجرة كلو ٓب ٰبدث الثمر إال بعد ا٤بدة فبل شيء للعامل 
 منو.

ُب الشجر إف شرط لو زيادة على نصيبو من )مع شريك(  لوو( كتصح ا٤بساقاة ) 
رة ٗبساقاة كٓب يشرط معاكنتو لو ُب العمل  الثمر كما علم من قولو السابق ُب القراض كثم

كما يعلم ٩با يأٌب كذلك كما إذا ساقى شريكو كالشجر بينهما نصفاف على أكثر من 
النصف كالثلثْب كيكوف قد شرط لو ثلث ٜبرتو فكأنو ساقاه على نصفو بالثلث ٖببلؼ 

ُب مثلو ما ما لو ساقاه على النصف فما دكنو ٢بلوؿ ا٤بساقاة عن العوض بل شرط عليو 
دكف النصف أف يَبؾ بعض ٜبرتو أيضا كال أجرة لو إذا عمل ألنو ٓب يطمع ُب شيء 

 .ٖببلؼ ما لو ساقاه على الكل فإنو كإف بطل لكن لو األجرة لطمعو

ٗبا إذا ٓب يعلم الفساد، كىو قياس ما مر ُب   -كإمامو تفقها-(ُ)كقيده الغزإب
الشريكْب على نصيبو أجنبيا كلو بغّب مساقاة أحد  -(ِ)ٕبث–القراض، كيصح كما 

إذف اآلخر أما إذا شرط معاكنتو لو فتبطل ٍب إف عاكنو كاستول عملهما فبل أجرة لواحد 
على اآلخر كإف زاد عمل ا٤بعاكف فبل أجرة لو على األجر ا٤بشركط لو الزيادة ٖببلؼ 

 ٦بانا.اآلخر إذا زاد عملو لو أجرة عملو با٢بصة على ا٤بعاكف ألنو ٓب يعمل 

كلو ساقى شريكاف ثالثا ٓب يشَبط معرفتو ٕبصة كل منهما إال إف تفاكتا ُب  
ُب صفقة أك صفقتْب ىذا بالنصف كىذا بالثلث جاز أك   ا٤بشركط لو أك كاحد اثنْب

ستة بينهم حديقة أسداسا رجبل على أف لو من نصيب كاحد عنوة النصف كمن الثاين 
ع الثلثْب كمن ا٣بامس الثلث كمن السادس السدس الربع كمن الثالث الثمن كمن الراب

                                                           

 .(ُّٗ/ُ) ا٤بنّب ا٤بصباح .حصـر

 (.ُُْ/ْالوسيط )( ُ) 

 ُب )ب(: )على ا٤بنقوؿ كما قالو السبكي(.( ِ) 
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صح كحينئذ يضرب ٨برج الكسور كىو أربعة كعشركف ُب عدد الشركاء بلغ مائة كأربعة 
كأربعْب لكل منهم أربعة كعشركف فللعامل من نصيب كل ما شرط لو فيجتمع لو تسعة 

منهم  كأربعوف كيقاس بذلك ما لو كانت حديقة بْب سبعة لكل سبعها ساقى ستة
 السابع على أف لو من نصيب كاحد معْب النصف كمن نصيب الثاين الربع كىكذا.

أخذا من أف عمل األجّب ٯبب كونو ُب خالص ملك  - (ُ)كٕبث السبكي 
ٞبل إطبلقهم صحة مساقاة الشريك على ما إذا ساقاه على نصيبو فقط  -ا٤بستأجر 

  ا٤بشَبؾ.يكوف العمل ا٤بعقود عليو كاقعا ُب (ِ)لػػػػػػ]ئبل[

ُب كبلـ ا٤بصنف ليست ٣ببلؼ إذ ال خبلؼ ُب صحة  (ّ)ك)لو( الٍب قدرناىا 
 .(ٓ)احتماؿ زيادة خبلؼ فيها (ْ)مساقاة الشريك كإف ٕبث ابن الرفعة

 (ٔ)العمل اآلٌب بيانو كيشَبط انفراد العامل باليد كالعمل ُب ا٢بديقة الركن الثالث:
 .ن العمل مٌب شاء كما ُب القراضليتمكن م

( أم ا٤بالك إف كاف مرئيا أك موصوفا كال يد لو كال بشرط إعانة عبدهنعم يصح )
تدبّبا ألف ذلك ال ٲبنع استقبلؿ العامل كٲبكنو من العمل كالظاىر أف ا٤براد بالوصف 

                                                           

 (.ُُْ/ٔٙبفة اتاج )( ُ) 

 ٤بعقوفْب ساقط من )أ(.ما بْب ا( ِ) 

 ُب )أ(: )قدر منها(.( ّ) 

 (.َِْ/ُُكفاية النبيو )( ْ) 

 ُب )ب(: )احتماؿ جرياف خبلؼ فيها(.( ٓ) 
 ُّا أحدؽ ما: الرياض من ا٢بدائق، كا٢بديقة: مثمر، كا١بميع شجر ذات أرض: ا٢بديقة( ٔ) 

 (ُْ/ّمرتفعة. انظر: العْب ) أرض أك حاجز
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ذلك  قوتو كجبلدتو ك٫بوٮبا  كمن الـز (ُ)ىنا ما يقتضي معرفتو ]بالعمل كمعرفة ٫بو[
]خبلفا ٤با توٮبو كبلـ  (ِ)ذكر سنو كأكصاؼ ذاتو الٍب ترجع إٔب القوة ك٫بوىا

 .(ّ)الشارح[

 األكؿ ال الثاين ٩بنوع. (ْ)فقوؿ الشارح: ]ا٤براد[

استقبلؿ العامل، كتبع ُب التعبّب  (ٓ)أما إذا شرط أف لو يدا أك تدبّبا فيضر لعدـ 
، ككذلك (ٖ)لكن الشيخاف عبا بالغبلـ[ ُ/ِٗٗ] (ٕ)كاألصحابى  (ٔ)بالعبد الشافعيٍّ 

 .(ٗ)ا٢باكم

الرقيق كاألجّب ا٢بر كالظاىر أنو ال فرؽ  (َُ)كىو يشمل ]األسّب[ :قاؿ األذرعي 
 كأف ا٤براد من يستحق منفعتو كإف كاف حرا.

 .نعم إف شرط العامل عمل غبلـ ا٤بالك ُب حوائجو ٓب ٯبز، كنفقة قن ا٤بالك عليو 

ّب تقدير جزء  معلـو ٓب ٘بز ٖببلؼ ما لو قدر كإف اشَبط فإف شرطت ُب الثمرة بغ
                                                           

 ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(. (ُ) 

 ُب )ب(: كضدىا.( ِ) 

 ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(. (ّ) 

 ما بْب القوسْب ساقطة )ب(. ( ْ) 

 لعدـ( ساقطة من )ب(.( )ٓ) 

 (ِِْ/٨ٖبتصر ا٤بزين )(  ٔ) 

 (، ِٕ-ِٔ/ٖ(، هناية ا٤بطلب )ِّٕ/٢ٕباكم الكبّب )(  ٕ) 

 (.ُٓٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُِّ/ُِ) فتح العزيز( ٖ) 

 (.ّْٕا٢باكم )ص: ( ٗ) 

 ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(. (َُ) 
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الثلث للعامل كالثلث للمالك كالثلث يصرؼ ُب نفقة قنو فإنو يصح ككأنو شرط للعامل 
 الثلث كللمالك الثلثْب.

ألف ما يبقى يكوف  (ِ)توسطا بْب إطبلؽ البغوم للبيع (ُ)كىذا ما ذكره الشيخاف 
ألنو قد يكوف من صبلح ا٤باؿ كإف  (ْ)ا١بواز (ّ)٦بهوال كإطبلؽ صاحب اإلفصاح

( أم ُب مقابلة إطعامو لو بطعمشرطت للقن على العامل بإف شرط عليو إعانتو لو )
جاز ألف العمل عليو فبل يبعد أف يلتـز مؤنة من يعمل معو كىو كاستحضار من يعمل 

ر أك ال كىو أنو ال فرؽ بْب أف يقد (ٓ)معو كيصح شرطهما عليهما كأفهم كبلمو كأصلو
 ألنو يتسامح ٗبثلو ُب ا٤بعامبلت. (ٔ)ما صرح بو ٝبع متقدموف اكتفاء بالعرؼ

                                                           

 ( .ُٓٓ/ٓركضة الطالبْب ) (. ُّْ/ُِ) فتح العزيز (ُ) 

 (.َْٗ/ْالتهذيب )( ِ) 

 ىريرة أيب ابن علي أيب عن الفقو أخذ فعي؛ الشا ا٢بسن بن القاسم الطبم الفقيو علي أبو(  ّ) 
 أستاذه بعد ُّا كدرس ببغداد إليو، كسكن ا٤بنسوبة ا٤بشهورة التعليقة عنو ذكره، كعلق ا٤بقدـ

 ا٣ببلؼ ُب صنف كتاب أكؿ النظر، كىو ُب"  ارر"  كتاب ا٤بذكور، كصنف علي أيب
 ُب يدخل كبّب كىو"  العدة " الفقو، ككتاب ُب"  االفصاح"  كتاب أيضان  اَّرد، كصنف

 ٟبس سنة ببغداد كتوُب. الفقو أصوؿ ُب ا١بدؿ، ككتابان  ُب كتابان  أجزاء، كصنف عشرة
 (ٕٔ/ِ(، كفيات األعياف )ُُٓكثلثمائة. انظر: طبقات الفقهاء )ص: 

 (.ِِّ/ْركضة الطالبْب )( ْ) 

 (.ّْٕا٢باكم الصغّب )ص: ( ٓ) 

 متصبل الشيء تتابع على أحدٮبا صحيحاف، يدؿ أصبلف كالفاء كالراء : العْبالعرؼ لغة( ٔ) 
 النفس تعرفو ما كل كالطمأنينة، كالعرؼ ضد النكر، كىو السكوف على ببعض، كاآلخر بعضو

(، ِّٗ/ٗ(، لساف العرب )ُِٖ/ْإليو. انظر: مقاييس اللغة ) كتطمئن بو كتبسأ ا٣بّب من
 ُب بالقبوؿ. انظر: الوجيز الطبائع كتلقتو العقوؿ بشهادة النفوس ُب استقر كاصطبلحا: ما

= 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

230 

أم ا٤بالك كىذا من زيادتو  )ىو(بشرط إعانتو  )ال(كصحت بشرط إعانة عبده  
( أم على ا٤بالك ليعمل معو ٔبزء من عليويستأجره العامل ) أجير(بشرط إعانة ) )وال(

 .أما األكٔب فلما مر الثمرة أك غّبىا ماؿ ا٤بالك

كأما الثانية فؤلف قضية ا٤بساقاة أف تكوف األعماؿ كمؤنتها على العامل كألنو ال 
كأفهم كبلمهم أهنا تصح إذا جعلت األجرة من ماؿ العامل كىو ، يعلم قدر ا٢باصل لو

 ظاىر.

: الثمن كيشَبط كما علم من قولو كأصلو ُب القراض كثمر ٗبساقاة الركن الرابع 
 اصها بو شركة معلومة باألجر أك مر الكبلـ على ذلك.اختص

ػػػك على ىذا  )ساقيت(الصيغة كإ٭با تصح ا٤بساقاة بنحو : ثم الركن الخامس
 (ُ)النخل أكعقدت معك عقد ا٤بساقاة عليو بكذا أك ُب معناٮبا كما أفهمو قوؿ ا٤بصنف

بكذا ]أك تعهدىا ( ػػػك عليها عاملتمن زيادتو ٫بو كلتها إليك لتعهدىا بكذا أك )
 .(ِ)بكذا[

كقضية كبلـ ٝبع ، ُب أف ىذه الثبلثة صرٰبة أك كناية (ّ)ك تردد الشيخاف
كىو ظاىر كبلـ ( ٓ)كقاؿ ابن الرفعة: )األشبو أهنا صريح(، أهنا كناية (ْ)متقدمْب

                                                           

 (ِْٕالكلية )ص:  الفقة قواعد إيضاح

 (ُّٖاإلرشاد )ص: (  ُ) 

 ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(. (ِ) 

 (.ُٕٓ/ٓ(ػ، ركضة الطالبْب )ُْْ/ُِ) فتح العزيز( ّ) 

 (ِِ/ٖ(، هناية ا٤بطلب )ِّٔ/ٕا٢باكم الكبّب )(  ْ) 

 (.ُٔٔ/ُُكفاية النبيو )( ٓ) 
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 .(ِ)كغّبه (ُ)ا٤بصنف

 كىو أكٔب من ىذه الثبلثة. (ّ)كبصراحة )عاملت( صرح القموٕب

( يعِب ال بلفظ اإلجارة إذا قصد بو ا٤بساقاة  ال بأجرتنعقد ٗبا ذكر )كعلى كٌل ت 
قالوا: ألف لفظ اإلجارة صريح ُب عقد آخر ، كاستأجرتك لتتعهد ٬بلي بكذا من ٜبرهتا

فإف أمكن تنفيذه ُب ٧بلو بأف كجدت شركط اإلجارة كإف استأجره بنصف الثمرة 
ُب األكٔب شائعا أك قبلو بشرط  اا٤بوجودة أك كلها بعد بدك الصبلح كإف كاف بعضه

القطع كٓب يكن النصف شائعا كأف شرط ٜبرة معينة صح كنفذ فيو كإال فإجارة فاسدة 
ألف شرط األجرة أف يكوف ُب الذمة أك موجودة معلومة كلتعذر قطع الشائع كحده بناء 

الشجر  على أف قسمة الرطب كالعنب بيع أما إذا قلنا إهنا إقرار فبل ١بواز قسمتها على
 كلو قبل بدك الصبلح.، خرصا

من أف الصريح ُب  (ٓ)كالسبكي  (ْ)كٗبا تقرر يعلم ا١بواب عما استشكلو اإلسنوم 

                                                           

 (ُّٖاإلرشاد )ص: (  ُ) 

 (ّٕٗ/ِحاشية الرملي على األسُب )(  ِ) 

 صاحب أٞبد بن ٧بمد بن أيب ا٢بـز مكي بن ياسْب أبو العباس الشيخ ٪بم الدين القموٕب(  ّ) 
 كيدرس يفٍب يبح فأكعى، ٓب فيو ٝبع البحر جواىر ككتاب الوسيط شرح ُب ايط البحر

 أثبت كال خطأ حكم ٕب كقع ما فيها أحكم سنة أربعوف ٕب قاؿ أنو كركم كيكتب كيصنف
 ٗبصر ليس عنو لنا نقل فيما يقوؿ ا٤برحل بن الدين صدر الشيخ خلل ككاف فيو ظهر مكتوبا

سنة. انظر:  ٜبانْب عن كسبعمائة كعشرين سبع سنة رجب ُب ٗبصر القموٕب، توُب من أفقو
 (ُّ-َّ/ٗطبقات الشافعية الكبل )

 (ُِٔ-ُِٓ/ٔا٤بهمات )( ْ) 

 (.َّّ/ّالغرر البهية ) (ٓ) 
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بابو إ٭با ٲبتنع كونو كناية ُب غّبه إذا كجد شاذا ُب موضوعو كما إذا نول بالظهار 
فإنو  الطبلؽ فإنو ال ينصرؼ إليو ٖببلؼ ما لو قاؿ ألمتو أنت طالق كلزكجتو أنت حرة

 [ ِ/ِٗٗٓب ٯبد نفاذا ُب موضعو قاال كمسئلتنا ىنا ]

ككجو رده أف موضوع ا٤بساقاة ، (ُ)كذلك فكاف ينبغي االنعقاد بو إذا نول ا٤بساقاة
تصح نية إحداٮبا باألخرل بل إذا أتى بلفظ اإلجارة  (ِ)]فلم[، غّب موضوع اإلجارة

 كإال كانت فاسدة.، ككجدت شركطها كانت صحيحة

فقولو ألمىًتو ٤با ٓب ٲبكن تصوره ُب حقها بوجو ٞبل على الكناية عند النية كأيضا  
تصحيحا للفظ عن اإللغاء كلفظ اإلجارة ليس كذلك ألنو ٲبكن إيقاعو إجارة بأف 

 يذكر عوضا معلوما بعدكلو عنو إٔب عوض فاسد دليبل على اإللغاء.

كإال ، يذه ُب موضوعو نفذأشار إٔب ىذا ا٤بعُب بقولو: )فإف أمكن تنف (ّ)كالرافعي 
: )كل صريح استعمل ُب مكاف إمكاف (ْ)فهو إجارة فاسدة( كيؤيد ذلك قوؿ اإلماـ

لغّبه( كاحَبز باإلمكاف عما لو قاؿ ألمتو أنت طالق فإهنا  (ٓ)استعمالو ٓب يصرؼ بالنية
 .ليست مكانا إلمكاف الطبلؽ فكاف كناية

بارة ا٤بشهورة كىي ما كاف صرٰبا ُب بابو كٗبا تقرر علم أف اإلشكاؿ إ٭با يرد على الع
كما يصرح بو كبلـ -كالصواب ، ككجد نفاذا ُب موضوعو ال يكوف كناية ُب غّبه

                                                           

 ُب )ب(: نويا بو ا٤بساقاة.( ُ) 

 ُب )أ(: نعم تصح.( ِ) 

 (.ُْٓ/ُِ) فتح العزيز( ّ) 

 (.ِِ/ٖهناية ا٤بطلب )( ْ) 

. انظر: أساس الببلغة )النية لغة (ٓ)   مقَبنا الشيء (، كاصطبلحا: قصدُُّ/ِ: القصد كالعـز
. انظر: ا٤بنثور فهو عنو كتراخى قصده فإف بفعلو  (ِْٖ/ّالفقهية ) القواعد ُب عـز
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أف يقاؿ: ما كاف صرٰبا ُب بابو كأمكن  -(ِ)ىذا كأكمأ إليو كبلـ الرافعي، (ُ)اإلماـ
أسلمت  تنفيذه ُب موضوعو ال يكوف كناية ُب غّبه ليخرج ىذه ا٤بسألة كما إذا قاؿ

إليك ىذا الثوب ُب ىذا العبد فإنو ال ينعقد بيعا كال سلما ألنو ال ٲبكن إيراده سلما ُب 
الذمة على عبد بصفات ا٤بعْب ٍب يعطيو ا٤بعْب ككذا بعتك ببل ٜبن ال ينعقد ىبة ألنو 

كلو قاؿ ساقيتك بكذا ليكوف أجرة لك ٓب يعتب لسبق ، ٲبكنو إيقاعو بيعا بذكر الثمن
 اقاة.لفظ ا٤بس

 (ٔ)كنظٌر فيو الزركشي (ٓ)ساقيت: اسق ٬بلي كلك نصف ٜبره (ْ()ّ)كأ٢بق الفوراين

                                                           

 (.ِِ/ٖهناية ا٤بطلب )(ُ) 

 (.ُْٓ/ُِ) فتح العزيز (ِ) 

 القاسم أبو بّبالك الفاء اإلماـ بضم عبد الرٞبن بن ٧بمد بن أٞبد بن فوراف الفوراين ىو( ّ) 
 للمذىب حافظا إماما مرك كاف أىل التصانيف من من كغّبٮبا كالعمد اإلبانة ا٤بركزم صاحب

ا٤بسعودم.كقد تكلم عليو بعض العلماء فدافع عنو  بكر كأيب القفاؿ بكر أيب تبلمذة كبار من
 ا٤بذىب ىذا أعبلـ من علم ىو كإ٭با ٗبقبوؿ الفوراين ُب الكبلـ ما السبكي قائبل: )كبا١بملة

 ُب ذكر ٕبيث أيضا التفقو من كاف كقد ثقات كأئمة راسيات جباؿ العلم عنو ٞبل كقد
األمر(. توُب  ٥بذا ا٤بنتدبْب أقدـ من كىو كالوجوه األقواؿ من األصح يبْب أنو اإلبانة خطبة

 .(َُٗ/ٓ) الكبل الشافعية ق(. انظر:  طبقاتُْٔ)

 (َْٔ-َْٓ/ّقوت اتاج )(  ْ) 

( إٔب ِّٔ/ٕ(. كاعلم أف ىذا النقل نسبو العمراين ُب البياف )ِّٓإلبانة للفوراين )ؽ ا( ٓ) 
 للعمراين البياف كتاب ُب يوجد ما الصبلح: )كل بن عمرك أبو الشيخ ا٤بسعودم، كقد قاؿ

 القاسم أبو اإلبانة صاحب بو ا٤براد كإ٭با إليو النسبة صحيح غّب فإنو ا٤بسعودم إٔب منسوبا
 لتباعد الغلط جهة على ا٤بسعودم إٔب منسوبة اليمن ُب كقعت اإلبانة أف اؿ: كذلكالفوراين ق

 . (ُّٕ/ْ) للسبكي الكبل الشافعية الديار(. انظر: طبقات

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب.ُٖٗالسراج الوىاج ص: ( ٔ) 
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بقصر العبارة على السقي، كال يعَبض عليو بأف ساقيتك كذلك، ألف ذلك موضوع 
شرعا للعقد ٖببلؼ ىذا أك مع ذلك األكجو أنو صريح كبعِب، كيعلم من كبلمو االنعقاد 

 .تكوف صرٰبة، كتارة تكوف كناية، كبالكناية كالكتابة ىنا بإشارة األخرس كأهنا تارة

( من العامل كسائر عقود )قبوؿال بد مع اإلٯباب بأحد الصيغ السابقة من )و( 
كحيث كجدت الصيغة بشرطها السابق ُب البيع من االتصاؿ كعدـ ، ا٤بعاكضات البلزمة

تاج العقد إٔب ( فيهما فبل ٰببال تفصيل عملا٤بخالفة ُب ا٤بعُب صحت كإف كانت )
بقولو:  (ُ)بقيد زاده تبعا للشيخْب، يغلب ُب تلك الناحية بعرؼ(( عنو )اكتفاءذكره )

 إذ ا٤برجع فيو إليو فإف جهبله أك أحدٮبا كجب التفصيل.، أم عرفا تفصيلو )عرفاه(

العلم بأف ىناؾ عرفا ضابطا يرجعاف إليو عند التنازع  (ِ)كال يكفي خبلفا للقونوم 
رفة تفصيلو، كظاىر كبلمو أنو ال فرؽ ُب ذلك بْب العقد بلفظ ا٤بساقاة أك من غّب مع

قد يفهم أنو ال ٯبرم  (ْ)كرجحو غّبه لكن كبلـ الشيخْب (ّ)غّبه، كبو صرح ابن يونس
 .(ٔ)كالغزإب يشّب إليو (ٓ)إال ُب لفظها ككبلـ اإلماـ

نوعاف  ا٢بديقةبأف كاف ُب إف شرط تفاوت(  تنوع )شجرا( أم ا٤بتعاقداف )وعرفا
فبل ، فأكثر كصيحاين كبرين فساقاه على أف لو ُب الصيحاين النصف كُب البين الثلث

كلو ٚبمينا كإال ٓب تصح ٤با فيو من الغرر ، بد أف يعرؼ كل منهما قدر كل من النوعْب
                                                           

 (. ِّٔ/ْ)(. ركضة الطالْب ٖٔ-ٕٔ/ٔ) فتح العزيز( ُ) 

 (.ُْٗ/ْشرح القونوم )( ِ) 

 (.ُّْ/ّمغِب اتاج )( ّ) 

 ا٤بصدر السابق.( ْ) 

 (.ِٓ/ٖهناية ا٤بطلب )( ٓ) 

 (.ُْٔ/ْالوسيط )( ٔ) 
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ف ساقاه على فإف ا٤بشركط فيو األقل قد يكوف أكثر ٖببلؼ ما لو ٓب يتفاكت كأ
[ ٯبوز كإف جهبل قدرٮبا كالفرؽ أف قدر حقو ُب ُ/ََّالنصف من كل منهما فإنو ]

كالصفة كُب تلك القدر ٦بهوؿ أيضا الحتماؿ  ىذه معلـو با١بزئية كإ٭با اَّهوؿ النوع
ستحق على اختبلؼ ٜبرة النوعْب قدرا فيكوف قدر مالو من ٜبرة الكل ٦بهوال ألف ا٤ب

 كعلى تقدير بالعكس كاألكؿ أكثر من الثاين.، تقدير نصف األكثر كثلث األقل

كلو ساقاه ُب نوع بالنصف على أف يساقيو ُب آخر بالثلث أك على أف يساقيو  
 العامل على حديقتو فسد األكؿ.

ككذا الثاين إف عقده جاىبل بفساد األكؿ كإال صٌح، أك على النصف إف سقي  
( ا٤بساقاة )ولزمتكالثلث بأف سقي با٤بطر ٓب يصح للجهل بالعمل كالعوض  (ُ)بالدالية

بالعقد فليس ألحدٮبا فسخها كاإلجارة ٔبامع أف العمل منهما ُب أعياف تبقى ٕبا٥با 
 .ٖببلؼ القراض ال تبقى أعيانو بعد العمل فأشبو الوكالة

ار ا٤بوجودة أك كأيضا فجواز الفسخ ىنا يؤدم إٔب ضرر يقطع حق العامل من الثم
الٍب يغلب على الظن كجودىا أك بعدـ انتفاع ا٤بالك بالفسخ إف أبقينا حق العامل بعده 

 )وملك(ليس لو كقت معلـو كال تؤثر فيو األعماؿ السابقة  ٖببلؼ القراض فإف الربح
فيو  ألف الربح( كإف جزت قبلو ٖببلؼ القراض )بالظهور( من الثمرة )حصتوعاملها 

أما إذا عقداىا بعد ظهور الثمرة فيملكها بالعقد على ، كقاية لرأس ا٤باؿ ٖببلؼ الثمرة
األكجو خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ الشارح كإذا صحت ا٤بساقاة كجب على العامل أشياء ككذا 

 على ا٤بالك.

                                                           

: ىي شيء يتخذ من خوص كخشب يستقى بو ٕبباؿ تشد ُب رأس جذع طويل. الدالية( ُ) 
 (.ُِِ/ُْانظر: هتذيب اللغة )
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كلو  )كسقي(كرر كل سنة أم كل فعل يت )عليو ما(ضابط األكؿ أنو ٯبب )و( 
كل  تركو متعمدا كا٤بساقاة صحيحة ففسد الثمر ضمنو ألنو ُب يده كعليو حفظو )ك(

 لتنمية كسقي أيضا فلو أخره إٔب ىنا لكاف أكٔب. )يحتاجو ثمر( فعل 

الٍب يقف فيها ا٤باء حوؿ الشجر كتنقية  (ُ)ككإصبلح ٦بارم ا٤باء كاألجاحْب 
وه، كإدارة الدكالب كفتح رأس القناة كسدىا كتقليب األرض األهنار كاآلبار من طْب ك٫ب

كقلبها با٢برث ُب ا٤بزارعة كتقويتها بزبل اعتيد كتلقيح كقطع مضر من ٫بو  (ِ)با٤بساحي
قطعها  (ْ)لتصيبها الشمس ]كليتيسر[ (ّ)حشيش كجريد كصرفو عن كجوه ]العناقيد[

عن السرقة كالشمس  (ٓ)ا١برينعند اإلدراؾ ككحفظ للثمرة على الشجر كُب البيدر أم 
فيلزمو أف ٯبعل فوقها حشيشا أك ٫بوه ُب األكلْب كأف ٯبعل كل  (ٕ)[(ٔ)كالطيور ]كالزنابّب

 .ُب األخّبين (ٖ)عنقود ُب كعاء كقوصرة
                                                           

 ٕبثت عن ىذه الكلمة بعدة تصرفات كٓب أجدىا، كأكتفي بتفسّب ا٤بصنف ٥با رٞبو ا.( ُ) 

: ٝبع مسحاة كىي أداة القشر كا١برؼ إال أهنا من حديد. انظر: الصحاح ا٤بساحي( ِ) 
(ٓ/ُّٖٗ .) 

 ُب )أ(: العتاؽ. كالصواب ما أثبتناه من )ب(.( ّ) 

 )أ(: كال يتيسر. كالصواب ما أثبتناه من )ب(. ُب( ْ) 

، انظر: ا١برين( ٓ)  : ا٤بوضع الذم يداس فيو الب ك٫بوه من الطعاـ ك٘بفف فيو الثمار، كا١بمع جـر
 (.ِٔ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )٨ٖٗبتار الصحاح ص )

ف النحل يقاؿ لو ذباب العسل. انظر: الدالئل ُب غريب ا٢بديث : الذباب، ألالزنابّب (ٔ) 
(ُ/ّٖٓ.) 

 ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )ب(.( ٕ) 

: بتشديد الراء كعاء التمر يتخذ من قصب، ٠بي ُّا ما داـ فيها ٛبر، كإال يقاؿ القوصرة( ٖ) 
 (.ّٕٓزنبيل، انظر: الكليات ص )
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أنو لو قطف الثمرة حضرا قبل أف تبلغ كاف  (ِ)عن ابن القطاف (ُ)يكنقل الزركش
 شيء لو منها. متعديا كال

ٍب نظر فيو بأنو ٲبلك حصتو من الظهور كجداد ك٘بفيف ٛبر كترفيع بالفاء على ما  
كىو رفع أشجار العنب عن األرض بنصب أعواد ٙبتها كإ٭با  (ّ)ُب نسخة أيب ىريس

 .ٯبب كل من ا٢بفظ كما بعده إف اعتيد أك شرط على العامل

تصحيح كجوب  (ْ)د الشيخْبكتقييده باالعتياد ُب ذلك كأنو أخذه من تقيي
التخفيف على العامل بذلك، لكن تورعا فيو بأف التقييد بذلك ليس من ٧بل ا٣ببلؼ 

 .إذ الناُب لوجوبو ال يسعو ٨بالفة العادة أك الشرط

فمحل التصحيح إ٭با ىو عند انتفائهما كحينئذ فاألكٔب ما ُب نسخة صحيحة من 
( )اعتيد[ قولو ِ/ٍََّب ُب ا١بدراف كيكوف ]بالقاؼ أم للثلم اليسّبة ال )ترقيع(قولو:

٨بتصا ٥بذه كيضبط ترقيع بالرفع عطفا على ما يتكرر بقرينة بعد صحة جعلو مثاال ٤با 
على ا١بدراف فيكوف  (ٓ)ٰبتاجو الثمر ألنو أمر خارج عنو كمن ٍب جعلوه كوضع ]الشوؾ[

 على من اقتضت العادة كونو عليو من العامل أك ا٤بالك.

على أنو على ا٤بالك ٧بموؿ على ما إذا طردت العادة بو عليو خبلفا  (ٔ)ـكنص األ 

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب ُٕٗالوىاج تكملة الكاُب ص  السراج(  ُ) 

 (.ُُٕ/ٔٙبفة اتاج )( ِ) 

 ٓب أقف على ترٝبة لو بعد البحث.( ّ) 

 (.ُٗٓ/ٓ( ركضة الطالبْب )ُْٗ/ُِ) فتح العزيز( ْ) 

 ُب )أ(: الشك. كا٤بثبت من )ب(.( ٓ) 

 (.ُُ/ْاألـ )( ٔ) 
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 .(ِ)كمن تبعو (ُ)للسبكي

كنقل الثمرة إليو كتقليبها ُب الشمس  كحيث لـز التخفيف كجب تسوية ا١برين
ألنو كصوهنا عنها إف احتيج إٔب ذلك كإ٭با كجب ذلك ٝبيعو على العامل دكف ا٤بالك 

 .من صبلح الثمرة

أنو ٯبب عليو األعياف إذ ليس على العامل غّب العمل كطلع تلقيح  وضابط الثاني
كا٤بعوؿ كآلة ا٢برث كثوره كخراج أرض  (ّ)كقصب تعريش كظركؼ العناقيد كا٤بنجل

كما ال يتكرر كل سنة كيقصد بو حفظ األصوؿ كحفر بئر كما هتٌدـ منها  (ْ)خراجية
دكالب كأبواب ألف ُب تكليف العامل بذلك مع بقاء أثره بعد  كبناء حائط كنصيب

 فراغ ا٤بساقاة إجحافا بو.

كيبطل العقد إف شرط على أحدٮبا فيو ما على اآلخر ٤بخالفتو كضعو كلو  
كإ٭با اقتضى ٦برد اإلذف ىنا ، استئجاره عليو فإف عملو بإذف ا٤بستحق األجرة كإال فبل

بل كما يأٌب ألف ىذا تابع بعمل ٘بب فيو األجرة ٖببلؼ األجرة ٖببلفو ُب اغسل ثويب مث
 .ذاؾ

كما ال يكلف   -كإف أمكنو-ٓب يكلف ا٤بالك رده  كإذا انقطع ماء ا٢بديقة

                                                           

 (.ّّْ/ّمغِب اتاج )( ُ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف أٞبد  َْٕاإلسعاد ص  ( ِ) 

: آلة يدكية ٢بش الكبل أك ٢بصد الزرع ا٤بستحصد كا١بمع مناجل. ٨بتار الصحاح ا٤بنجل  (ّ) 
(َٕٓ.) 

األرض ا٣براجية: ىي الٍب افتتحت صلحا ككظف ما صوّب عليو أىلها على أراضيهم. ( ْ) 
 (.ِِْ)ص ا٤بعجم الوسيط 
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أك غصب  (ُ)بالشريك العمارة كتلف الثمر بانقطاعو كإف أمكن رده كتلفو ٔبائحة
ثمر بل يتم العامل العمل كإف تضرر بو كال كحكمو أف العقد ال ينفسخ كما لو ٓب ي

شيء لو كإف تلف بعضها فلو أف يفسخ كال شيء لو كأف ٯبب كيتمم العمل كيأخذ 
نصيبو كإ٭با كجب إٛبامو ُب ثلث الكل دكف البعض ألنو ُب األكٔب ٓب يفت عليو شيء 

 .حاصل ٖببلفو ُب الثانية
ا ال يلزمو بظهور الثمر كٓب يعمل كأفٌب القاضي بأف ا٤بالك إذا شرط على العامل عم

بعض تلك األعماؿ استحق من الثمرة بقدر ما عمل فإف عمل نصف ما لزمو استحق 
 .نصف ما شرط لو انتهى

كضمّب يلزمو للعامل ال للمالك ٤با مر من بطبلف العقد إف شرط على أحدٮبا فيو 
ق العادة يستحق ما على اآلخر كحينئذ فظاىر كبلمو أنو إذا عمل بعض ما عليو بطري

ا١بمع كعليو فقد يفرؽ بقوة الشرط كٰبتمل استواؤٮبا كإٌف ذكر القاضي لذلك ُب الشرط 
 تصوير ال تقييد كلعل األكؿ أقرب.

( العامل أك مرض أك عجز بغّب ذلك )فإف ىربكإذا تقرر أف ا٤بساقاة عقد الـز  
القاضي ا٤بساقاة أك  )قبل الشركع أك إٛباـ العمل ٓب يبطل عملو بل يثبت ا٤بالك عند

فإذا فعل ذلك كٓب يتبع عنو بالعمل ىو أك أجنيب  (ِ)ا٥برب أك ٫بوه ليتم العمل من مالو(
 ( من يتٌمو  ألنو دين عليو فينوب عنو ا٢باكم عند عدـ تعذره.استأجر بمالو قاض)

ىذا إذا كاف لو ماؿ غّب الثمرة كإال باع منو بقدر ما بقي باألجرة إف بدا إصبلحو  
ىذا مع ما يأٌب ٖببلؼ   (ّ)ٍب إف ٓب يكن لو ماؿ كٓب يبد صبلح نصيبو كما أفاده كبلمو

                                                           

 ال ما (، كاصطبلحا: كلّْٓ/ٔ: ا٥ببلؾ كاالستئصاؿ. انظر: تاج العركس )ا١بائحة لغة(  ُ) 
قبضو. انظر: ٦بلة  قبل العوضْب أحد أنقص أك أتلف إذا فيو أحد تضمْب كال دفعو يستطاع

 (َُُٖ/٦ٗبمع الفقو اإلسبلمي )

 ر ُب )ب(.ما بْب القوسْب متكر ( ِ) 

 (ُّٖاإلرشاد )ص: (  ّ) 
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[ صبلحو ُ/َُّكمثل ذلك فيما يظهر ما لو ٓب يف نصيبو الذم بدا ] (ُ)كبلـ أصلو
( القاضي من ا٤بالك أك غّبه قترض)ا –من زيادتو - )ثم(كال ٲبلك غّبه باألجرة كقولو: 

عذر بيع نصيبو كحده للحاجة إٔب شرط قطعو كتعذره ُب ٝبيع األجرة ُب األكٔب لت
الشائع كما بقي ُّا ُب الثانية، كاكَبل عنو ٗبا اقَبضو كيقضيو العامل بعد زكاؿ مانعو أك 
ا٢باكم من نصيبو بعد بدك الصبلح ىنا إف ٓب ٯبد من يعمل بأجرة مؤجلة مدة إدراؾ 

 .الثمر كإال استغِب عن االقَباض
أنو يكَبم كإف كانت  (ٓ()ْ)]كغّبٮبا[ (ّ)كككبلـ الشيخْب (ِ)وكظاىر كبلمو كأصل

 (ٖ)بو صاحب (ٕ)كجـز (ٔ)ا٤بساقاة كاردة على العْب لكن الذم ٕبثو السبكي
 ،(َُ()ٗ)ا٤بعْب

                                                           

 (.ّٕٓا٢باكم الصغّب )ص: ( ُ) 

 ا٤بصدر السابق( ِ) 

 (.ُُٔ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُٕٓ/ُِ) فتح العزيز (ّ) 

 ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(.( ْ) 

 (ّْٓ/ّ(، مغِب اتاج )ّٖٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 

 (.َّٔ/ّالغرر البهية )( ٔ) 

 (.ِٖٓ/ٓ(، هناية اتاج )ِْٓ/ِمغِب اتاج ) -ىذا ا١بـزُب -انظر: ( ٕ) 

التميمي اليمِب صاحب معْب  ىو علي بن أٞبد بن أسعد ضياء الدين أبو ا٢بسن األصبحي( ٖ) 
رائب الشرحْب )أم شرح الرافعي أىل التقول على التدريس كالفتول كلو مصنف آخر ُب غ

 (.ُِْ/ٔق( انظر: طبقات الشافعية الكبل )ََٕكالعجلي( مات ُب أكائل سنة )

كتاب ا٤بعْب ىو: )معْب أىل التقول على التدريس كالفتول( قاؿ السبكي: )كقد كقفت ( ٗ) 
طالع عليو على اَّلد األكؿ من ىذا الكتاب فإذا بو قد ٝبع فيو فأكعى( كقاؿ ُب خطبتو: إنو 

نيفا كأربعْب مصنفا لؤلصحاب كعٌد أكثرىا كالتـز ُب ىذا الكتاب أال يذكر ُب ىذا الكتاب 
أال يذكر فيو إال ا٤بسائل الٍب كقع فيها خبلؼ مذىيٌب، كأال يذكر من مسائل ا٣ببلؼ إال ما 

 (. ُِٗ-ُِٖ/َُيقع فيها تصحيح ليعْب على الفتول. انظر: طبقات الشافعية الكبل )

 (ّْٓ/ّ(، مغِب اتاج )ّٖٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  َُ) 
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 لتمكن ا٤بالك من الفسخ. (ّ)ا٤بنع فيها (ِ()ُ)كالنشائي
 يكن لو أف عن التتمة كأقراه أهنا إذا كانت على عينو ٓب (ْ)كيؤيده قوؿ الشيخْب 

 يستنيب كيعامل غّبه كلو فعل انفسخت ا٤بساقاة بَبؾ العمل.

( كاكَبل عنو أنو ليس لو أف يساقي عنو كىو كذلك كيتعْب اقترضكأفهم قولو: ) 
االستخبار عن ا٢باضر ا٤بمتنع إف ٓب يقدر على مراجعة ا٢باكم إلثبات ما ذكر فإف 

بو أك عجز عن اإلثبات استأجر ا٤بالك فقده أك كاف فوؽ مسافة العدك أك حاضرا كٓب ٯب
 .من يتم العمل أك عمل بنفسو لّبجع على العامل باألجرة ُب كل من الصورتْب

( من زيادتو إ٭با يرجع إف شرط الرجوع بأجرة عملو أك ٗبا بذلو أو عملكقولو: ) 
أك شرط الرجوع )ليرجع(  ( على العامل أك االستيجار كأنو عمل أك بذؿوأشهد)

( يكن ذلك بأف عمل أك استأجر وإالللضركرة حينئذ ) (ٓ)٤با يوٮبو كبلـ ا٢باكمخبلفا 
فبل يرجع بشيء  فمتبرع(مع إمكاف الرفع للقاضي أك ٓب يشهد أك ٓب يشرط الرجوع )

 لعدـ الضركرة كإف عدـ الشهود ألنو عذر نادر.

                                                           

كماؿ الدين أبو العباس النشائي كاف إماما   ىو أٞبد بن عمر بن أٞبد بن مهدم ا٤بد١بي( ُ) 
ع ا٣بطّبم حافظا للمذىب كمتصوفا كطارحا للتكلف اشتغل على كالده حٌب برع، درس ٔبام

كبشاطئ النيل كاعاد بالظاىرية صنف النكت على التنبيو كجامع ا٤بختصرات ككشف غطاء 
(، َُٓ/ِق(. انظر: طبقات اإلسنوم )ٕٕٓق( كتوُب )ُٗٔا٢باكم الصغّب كلد سنة )

 (.ُِٖ/ٔ( شذرات الذىب )ِْْ/ُالدرر الكامنة )

 (ّْٓ/ّ(، مغِب اتاج )ّٖٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ِ) 

 (.ِٖٓ/ٓ(. هناية اتاج )ِْٓ/ِمغِب اتاج )( ّ) 

 (.ُّٔ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َُٔ) فتح العزيز( ْ) 

 (.ّٕٓا٢باكم )( ٓ) 
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اإلماـ  كلو استأجره ا٢باكم أك أذف لو ُب اإلنفاؽ فأنفق لّبجع رجع كما صرح بو 
 )كأجنبي(أخذا ٩با يأٌب ُب ىرب ا١بماؿ  (ّ)ك السبكي (ِ)ككذا اإلسنوم (ُ)ُب الثانية

 تطوع بنيابتو عنو ككافقو ا٤بالك على ذلك فإنو ال أجرة لو لتبعو.

ككذا لو تبع ٗبؤنة العمل ال شيء لو كال يتعْب ما مر من استئجار ا٤بالك أك عملو  
]قبل أف تثمر الشجرة إف تعذر اإلقراض  أو فسخ(و )بل إف شاء استأجر أك عمل بنفس

ال عليو كإباؽ ا٤ببيع قبل قبضو ) (ْ)كاالكَباء كاإلنفاؽ كالعممل لتعذر استيفاء ا٤بعقود[
الشجر كٓب يبد صبلحو فبل يفسخ ا٤بالك ألجل  )أثمر(( تعذر ما ذكر بعد أف إف

 .الشركة

إال إف رضي ا٤بالك ببيع ا١بميع كال تباع الثمرة بشرط القطع لتعذر قطعها للشيوع 
أنو يصح شراء ا٤بالك نصيب العامل بغّب شرط  (ٓ)كُب أصل الركضة ىنا، فيصح البيع

 القطع كعللو بأف لصاحب الشجر أف يشَبم الثمر قبل بدك الصبلح بغّب شرط القطع.

 بأنو سبق قلم، كأف األصح عدـ الصحة كما مر.  (ٕ)كغّبه (ٔ)كاعَبضو الزركشي 

قاؿ ، ٓب يرغب ا٤بالك ُب البيع أك الشراء أكقف األمر حٌب يصطلحافإف  

                                                           

 (.ْْ/ٖهناية ا٤بطلب )( ُ) 

 (.ُِٖ/ٔا٤بهمات )( ِ) 

 (.َّٔ/ّالغرر البهية )( ّ) 

 كما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من )أ(.( ْ) 

 (.ُُٔ/ٓركضة الطالبْب )( ٓ) 

 (ّٗٗ/ِسُب ا٤بطالب )أ(  ٔ) 

 (.ّْٓ/ّمغِب اتاج )( ٕ) 
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أك يبدك الصبلح  كنظر ُب الوقف إٔب االصطبلح بأف العامل ٯبب على : (ُ)البغوم
 .العمل بعد زكاؿ مانعو أما إذا بدا صبلحو فقد مر أنو يبيع من نصيبو ما بقي باألجرة

)ولو وجد مالك الفسخ فسخ من زيادتو كحيث ثبت لل )ال إف أثمر(كقولو: 
[ ِ/َُّبالعمل أك ٗبؤنتو نيابة عن العامل فبل يلـز ا٤بالك إجابتو كإف كاف ] متبرع(

 ألنو قد ال يأٛبنو كال يرضى بدخولو ملكو. (ِ)كلد العامل خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ أصلو

: )لكن لو عمل نائبو بغّب علم ا٤بالك كحصدت الثمرة سلم (ّ)قاؿ الشيخاف 
ل نصيبو منها كذا قالوه كلو قبل كجود متبع كوجود مقرض حٌب ٲبتنع الفسخ للعام

 لكاف قريبا(.

بأف ا٤بنة ُب قبولو منعت إلزامو بو كما لو تبع غرماء : (ْ)كأجاب عنو الزركشي  
 مفلس بثمن بأداء ٜبن ا٤ببيع من عْب أموا٥بم فبل يلـز ا٤بالك القبوؿ.

وؿ األجنيب حديقتو مع كونو ال يريده مشقة أم كللشارح بأف ُب إلزاـ ا٤بالك دخ  
 .مشقة

أنو لو ٓب يقصد التطوع عن ا٤بالك ٓب يسلم لو  (ٔ)كالسبكي  (ٓ)كٕبث الزركشي
 أجر(( بالتشديد للعامل ))سّلمإذا فسخ ٥بربو أك ٫بوه و( ) ُب ا١بعالةنصيبو كنظّبه 

                                                           

 (.ُْْ/ْالتهذيب )( ُ) 

 (.ّٕٓا٢باكم الصغّب )ص: ( ِ) 

 (.ُِٔ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُٖٓ/ُِ) فتح العزيز( ّ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب َِْالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص ( ْ) 

 (.َّٖ/ّحاشية العبادم على الغرر البهية ) (ٓ) 

 ا٤بصدر السابق.( ٔ) 
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أك ٫بوه كال تتوزع الثمرة على أجره مثل ٝبيع العمل ألهنا الواقع قبل ا٥برب  )عملو( مثل
( )كإف استحق شجرهليست معلومة عند العقد حٌب يقتضي العقد التوزيع فيها 

ا٤بساقى عليها فإف للعامل أجرة ا٤بثل على الغاصب الذم ساقاه لكن إف جهل 
عمل ُب  االستحقاؽ ألنو فوت عليو منافعو بعوض فأشبو ما لو استأجر الغاصب من

 .ا٤بغصوب عمبل أما إذا علمو فبل أجرة لو

ألف ا٤بالك قد يوصي ٗبا  (ُ)كعب ا٤بنهاج بدؿ األشجار بالثمر كىو أحسن،
سيحدث من الثمر ٍب يساقي كٲبوت كيسَبد ا٤بالك مع الشجر ٜبره بأرشو إف نقص فإف 
تلف ىو أك الشجر بنحو جائحة أك غصب طولب كل من الغاصب كالعامل ببدلو 
لثبوت يد كل منهما عليو ٖببلؼ أجّب يعمل ُب حديقة مغصوبة ألف اليد عليها ُب 
ا٢بقيقة إ٭با ىي ٤بستأجره ال لو كما غرمو العامل يغرمو للغاصب لكن قرار ضماف نصيبو 

ا٤بالك ُب  وإف مات(عليو ألنو أخذه عوضا ُب معاكضة فأشبو ا٤بشَبم من الغاصب، )
 .أثناء ا٤بدة ٓب ينفسخ العقد

ٕبثاما لو كاف العامل  (ّ)كغّبه  (ِ)كمثلو ناظر الوقف ك٫بوه لكن استثُب الزركشي
البطن الثاين كالوقف كقف ترتيب فإنو ينفسخ ألنو ال يكوف عامبل لنفسو كأ٢بق بو ُب 

( أم بذمةأم كا٢باؿ أف ا٤بساقاة ) )وىي( ذلك الوارث أك العامل بقيد زاده بقولو
( العمل إف شاء بنفسو أك مالو وارث )تممسخ كاإلجارة كمعقودة ُب ذمة العامل ٓب ينف

 ( مورثو الذم ىو العاملإف خلف( الوارث على اإلٛباـ ))ويجبركإف ٓب يكن تركو 
( ألنو حق على مورثو فوجب عليو أداؤه من تركتو كغّبه كعلى ا٤بالك ٛبكينو كلو )تركة

                                                           

 (.ُٖٓا٤بنهاج )ص: ( ُ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب  َِٖالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص  (ِ) 

 (ّٗٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

246 

ستأجر عنو من تركتو ألنو بنائبو من ذلك إف عرؼ أعماؿ ا٤بساقاة ككاف أمينا كإال ا
فإف امتنع استأجر عليو ا٢باكم منها كال يستقرض على ميت ال تركة لو ألف ، خليفتو

 ذمتو خربت ٖببلؼ ا٢بي.

كيتأتى ىنا عند تعذر ٛباـ العمل ما مر عند تعذره ُّرب أك ٫بوه أما إذا كردت  
 على عينو فيفسخ كاألجّب ا٤بعْب.

ٗبا إذا مات ُب أثناء العمل الذم ىو عمدة  تقييده  (ُ)كٕبث السبكي كغّبه 
 .كٓب يبق إال التجفيف ك٫بوه فبل ا١بدادا٤بساقاة، فإف مات بعد بدك الصبلح أك 

كللمساقي ُب ذمتو أف يساقى غّبه ٍب إف شرط لو مثل نصيبو أك أقل فذلك كإال 
للزائد أجرة ا٤بثل ما ٓب يكن عا٤با فبل صٌح فيما يقابل قدر نصيبو فقط كلزمو أف يعطيو 

 .(ِ)يستحق شيئا كما ٕبثو األذرعي

أف يستنيب كيعامل غّبه فإف فعل  -كليس للمساقي عليو على عينو-كمن نظّبه  
 انفسخت بَبكو العمل كال شيء لو كللثاين عليو األجرة إف جهل ا٢باؿ كإال فبل.

[ ينافيو قوؿ الشيخ أيب ُ/َِّكال فرؽ ىنا بْب إذف ا٤بالك كعدمو كال ] 
ال ٯبوز ُب إجارة العْب أف يعمل العمل عن األجّب نيابة إال بإذف ا٤بستأجر،  (ْ()ّ)٧بمد

                                                           

 ا٤بصدر السابق.( ُ) 

 (.َُْ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ُْٔ/ّقوت اتاج )( ِ) 

، بن يوسف بن عبد ا بن يوسف بن ٧بمد بن حيويو عبد ا؛  ٧بمد أبو، الشافعية شيخ(  ّ) 
، ٧بققا مدققا فقيها كاف،  ا٢برمْب إماـ كالد ا١بويِب ا٤بؤيد ا٤بلك نسبو كذا السنبسي الطائي

كأربعمائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء  كثبلثْب ٜباف سنة القعدة ذم ُب مفسرا، توُب ٫بويا
(ُٕ/ُٕٔ- ُٖٔ) 

 (.ٕٔ/ٖهناية ا٤بطلب )( ْ) 
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ادعى ا٤بالك خيانتو  فإف( (ُ)والعامل أجير) ألف ىذا ُب عقد كذاؾ ُب نيابة ببل عقد،
بينو  ٓب يسمع دعواه حٌب يعْب قدر ما حصل ُّا فإف (ِ)ُب الثمرة أك غّبىا كالسعف

كأنكر العامل صدؽ العامل بيمينو ىذا إذا قصد تغرٲبو فإف قصد رفع يده عن الثمرة 
( بينة أك بإقراره أك بيمْب الرد أك ) )خاف(فسمعت دعواه ٦بهولة كإف ثبت أنو  من ألـز

 يستأجر لّباقبو  ألنو الذم أحوج إٔب ذلك ٖبيانتو. )أجرة مشرؼ(جهة ا٢باكم 

حق عليو كٲبكن استيفاؤه ٗبا ذكر فيعْب ٝبعا بْب ا٢بقْب  كال يرفع يده ألف العمل 
يلـز أجرة  )فػػػػػػػػ(بأف ٓب يتحفظ بو  فإف لم يفد(ىذا إف أمكن حفظو با٤بشرؼ، )

 يستأجر عليو ليعمل عنو كيرفع يده لتعذر استيفاء العمل منو كىو حق عليو. عامل()

على عينو ٓب يستأجر عنو بل أف ا٤بساقاة لو كانت  (ْ)كغّبه (ّ)لكن ٕبث األذرعي 
يتخّب ا٤بالك كلو ٓب يثق أحدٮبا بيد صاحبو جاز خرص الثمرة بعد بدك الصبلح 

كإف كثق ترؾ للجداد فتقسم ، كضماف أحدٮبا نصيب صاحبو ٛبرا أك زبيبا كما ُب الزكاة
 إف جوزنا قسمتو أك يبيع أحدٮبا من اآلخر أك يبيعاف لثالث.

كما ٕبثو األذرعي فإف   (ٔ)للمالك، ككذا الليف (ٓ)كسواقط األغصاف كالكرناؼ 

                                                           

 (: )كالعامل أمْب(.ُُّٖب ا٤بًب اقق من اإلرشاد ص )( ُ) 

 (.ِّٔبفتحتْب كىي غصن النخل،انظر: ٨بتار الصحاح ) ٝبع سعفة( ِ) 

 (ُّْ/ّقوت اتاج )(  ّ) 

 (.ُُٗ/ٔتاج )ٙبفة ا( ْ) 

بالضم كالكسر تبقى ُب ا١بذع بعد قطع السعف انظر: ا٤بعجم الوسيط  ٝبع كرنافة( ٓ) 
(ِ/ٕٖٓ.) 

 (.ّٕٓ، كىي قشر النخل الذم ٯباكر السعف، انظر: ٨بتار الصحاح )ٝبع ليف( ٔ) 
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 .كرجحو غّبه (ُ)شرط بينهما جاز، كما نقلو الزركشي عن الصيمرم

أكجههما أنو  (ْ)كجهاف ُب البحر (ّ)بينهم  كُب العرجوف (ِ)كالقنو كمشارٱبو 
 للمالك.

أصلو كىو ال يقطع بل يبقى على النخل  كيفرؽ بينو كبْب القنو:  بأف العرجوف 
يابسا كما ُب الصحاح فأشبو األجزاء ٖببلؼ القنو كمشارٱبو فإهنما يقطعاف كل سنة 

 .فأشبها الثمر

كال يصح بيع ا٤بالك ٬بل ا٤بساقاة قبل خركج الثمر ألف للعامل حقا فيها فكاف 
                                                           

 أئمة البصرة أحد نزيل ٧بمد القاضى أبو القاسم الصيمرلعبد الواحد بن ا٢بسْب بن  ىو ( ُ) 
 الياء كسكوف ا٤بهملة الصاد بفتح التصانيف كالصيمرل حسن للمذىب حافظا ا٤بذىب كاف

 أهنار من هنر إٔب منسوبا أعلم كا أراه ءالرا آخرىا كَب ا٤بيم كفتح ٙبتها من باثنتْب ا٤بنقوطة
 إخاؿ فما كخوزستاف ا١ببل ديار بْب فبلد الصيمرة أما قرل عدة عليو الصيمر لو يقاؿ البصرة

 كتاب كلو ٦بلدات سبعة ٫بو ا٤بذىب َب اإليضاح تصانيفو إليها  كمن منسوبا الصيمرل ىذا
الشركط.  َب ككتاب كا٤بستفٌب ا٤بفٌب أدب َب صغّب ككتاب كالعلل القياس َب ككتاب الكفاية

 .(ّّٗ/ّ) الكبل الشافعية ق(. انظر: طبقاتّٖٔ) توَب بعد

رخصا. انظر:  سنتو ُب خرج الغليظ الغصن أعلى ُب ينبت رخص دقيق غصن: الشمركخ(  ِ) 
 (ُّ/ّلساف العرب )

 الذم العذؽ أصل ىو: كاعوج، كقيل يبس إذا العذؽ ىو: عامة، كقيل ذؽالع العرجوف(  ّ) 
عريض،  أصفر كىو العذؽ يابسا، كقيل: أصل النخل على فيبقى الشماريخ منو كتقطع يعوج
 عاد حٌب منازؿ قدرناه كالقمر: } العليم العزيز فقاؿ. دقيقا عاد ٤با ا٥ببلؿ بو ا شبو

 ما طيب ذلك، كىو دكين أك شب قدر الكمأة من ضرب :كالعرجوف ، قاؿ{القدًن كالعرجوف
 (ِْٖ/ُّ(، لساف العرب )َِٓ/ّالعراجْب. انظر: هتذيب اللغة ) كٝبعو غضا داـ

 (.ُُٗ/ٕالبحر )( ْ) 
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ا٤بشَبم كما كاف مع البائع، ىذا ما قالو بعضها استثُب كيصح بعده كيكوف العامل مع 
 (ٓ)]ٍب[ (ْ)عن األـ ،كالبويطي (ّ)كنقلو البلقيِب (ِ)كاستحسنو ُب الركضة (ُ)البغوم

اعَبضو ٗبا صححوه ُب الوصية بثمار بستاف لزيد مدة حياتو من أف للوارث بيع البستاف 
ٲبنع ذلك بيع البستاف  من ا٤بوصى لو كمن غّبه سواء كانت الثمرة بارزة أـ ٓب تبز كال

   .(ٔ)انتهى، قاؿ: كا٤بعتمد ما ذكركه ُب الوصية
كقد يفرؽ بأف الثمرة ُب ىذه ٛبحضت للموصى لو فصار الشجر ال عبلقة لو ُّا  

فصح بيعو مطلقا كُب مسألتنا العامل لو استحقاؽ ُب بعض الثمرة كا٤بالك ٲبلك بعضها 
دكف ما يستحقو العامل فكاف بعض الثمرة فإذا باع الشجر تناكؿ ما ٲبلكو من ٜبرتو 

مبيعا كبعضو غّب مبيع فأشبو استثناء بعض ا٤ببيع كإف أعطاه دابة ليعمل عليها أك 
ليتعهدىا كفوائدىا بينهما ٓب يصح إلمكاف إ٪بازىا فبل حاجة إٔب إيراد عقد عليها فيو 

من ا٤بالك لو غرر،  كألف الفوائد ال ٙبصل بعملو أك ليعلفها من عنده بنصف درىا ض
 العلف. 

كىو للمالك نصف الدر ٢بصولو ٕبكم  (ٕ)كقوؿ الركضة:  النصف قالوا سبق قلم، 
بيع فاسد ال الدابة ألهنا غّب مقابلة بعوض أك أعلفها ضمن نصفها ٢بصولو ٕبكم شراء 

[ عليو كرده ِ/َِّفاسد كاختبلفهما ُب قدر ا٤بشركط للعامل كُب الشجر ا٤بعقود ]
 قراض كمر بيانو.كىبلكو ُب ال

                                                           

 (.ُْْ-ُّْ/ْالتهذيب )( ُ) 

 (.ُٕٔ/ٓركضة الطالبْب )( ِ) 

 (.ُِِ/ِتدريب ا٤ببتدئ )( ّ) 

 (.٨ِٕٗبتصر البويطي )( ْ) 

 من )أ(.ساقط ( ٓ) 

 أم كبلـ البويطي.( ٔ) 

 (.َُْ/ِأسُب ا٤بطالب )( ٕ) 
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 باب في اإلجارة

اسم لؤلجرة يقاؿ استأجر كأجر (ُ)كىي بكسر ا٥بمزة كحكي ضمها كفتحها لغة
ييؤًجر إٯبارا فهو مؤجىر كذلك مؤًجر كال يقاؿ مواجر كمقاتل كال آجر كضارب كذا 

ت أهنما ال يقاالف ُب بعض اللغات كيقاالٍستىٍكرىيت كتىكىارىيٍ  (ّ)كمراده(ِ)ذكرىاالرافعي
يت ٗبعُب كاشتهر الًكرىا ُب معُب األجرة كإف كاف ُب األصل مصدر كاريت.  كاٍكَبى

كاإلباحة بعوض معلـو (ٓ)عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلةللبدؿ (ْ)وشرعا
ٲبلكو الزكج بو ىو أف  (ٕ)كالنكاح ألف ما(ٔ)فخرج باألكؿ ما يفيد ملك عْب]كالبيع [

هة كستأٌب كبالثالث القراض كا١بعالة على عمل ٦بهوؿ ينتفع ال ا٤بنفعة كبالثاين التاف
كبالسادس ، كبالرابع منفعة البضع كبا٣بامس ىبة ا٤بنافع كالوصية ُّا كالشركة كاإلعارة

بالرىزؽ  كداللة الكافر لنا على  (ٖ)ا٤بساقاة كا١بعالة على عوض معلـو ٗبجهوؿ كا٢بج
                                                           

 ٖٕ/ُ، كلساف العرب ُِٗٙبرير ألفاظ التنبيو، ص:  (ُ) 

 (ٕٗ/ٔ) فتح العزيز (ِ) 

 من نسخة )ب( أ ّٕٔلوحة  هناية (ّ) 

ٙبقيق/الطالبة:  لينة حسن، قوت اتاج  ِّْ(، ٙبفة النبيو ص َِِ/ُُكفاية النبيو )  (ْ) 
 (.ِْٕ/ِ(، مغِب اتاج )َُّ/ّ(، الغرر البهية )ِْٗ/ُ، كفاية االخيار )(ُْٕ/ّ)

 ُب )ب( للبذؿ (ٓ) 

 ساقط من )أ(  (ٔ) 

 ُب )ب( الذم  (ٕ) 

الَبدد،  لكثرة ٧بجة الطريق القصد، ك٠بيت كثرة للزيارة، كقيل: ىو : القصدا٢بج لغة(  ٖ) 
اسم. انظر: : مصدر، كالثاين: فاألكؿ -ا٢باء بكسر -كا٢بج -اءا٢ب بفتح -ا٢بج: كيقاؿ

(، كاصطبلحا: قصد الكعبة َٓٓ/ُالفقهية ) كاأللفاظ ا٤بصطلحات (، معجمٗ/ّالعْب )
 (َِٓ/ِ(، مغِب اتاج )ّْْ/ُ(، أسُب ا٤بطالب )ِ/ٕللنسك. انظر: اَّموع )
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ك٫بوه كا١بعالة على عمل معلـو بعوض   (ُ)ا٤بمرقلعو ٯباريو منها نعم أكرد عليو بيع حق 
كٯباب عن األكؿ بأف األصل فيو أف يكوف إجارة لكن لشدة ا٢باجة إٔب تأبيده ، معلـو

جوز العقد عليو بلفظ البيع ا٤بقتضي للتأبيد لذلك ال لكونو ال يصدؽ عليو حد 
الة كال مانع من أف يصدؽ شيئاف كعن الثاين بأنو كما تسمى إجارة تسمى جع، اإلجارة

على فرد كإف كانا متباينْب من حيث مفهومهما األعم على أف بعضهم زاد بعد 
، مقصوده إٔب غاية معلومة إلخراج األكؿ كبعد معلـو ثابت عند العقد إلخراج الثاين

 الصحابةكالتابعْب. (ِ)كأصلها قبل إٝباع

 َّ مي خي حي ُّٱقولو تعأب: 

قد تبع ال يوجب أجرة كإ٭با إذ اإلرضاع ببل ع(ّ)
من أف اآلية إ٭با تدؿ على  (ْ)يوجبها ظاىر العقد فتعْب كاندفع ما اعَبض بو األسنوم

صحة العقد كما أف ا٤بسجد ٘بب أجرتو على من شغلو كال  (ٓ)استحقاؽ األجرة ال
استأجرا رجبلن يد٥بما على كالصديق رضي ا عنو )) تصح إجارتو كما صح أنو 

 .(ٔ)((الطريق

                                                           

، كا٤بمر أيضا: مسلك من مكاف اسم(  ُ)  أجزائو. انظر:  إٔب يوصل ا٤بسكن ُب كأ ا٤ببُب ُب مر 
 (َِٕٖ/ّمعجم اللغة العربية ا٤بعاصرة )

، قوت اتاج (َُْ/ٕٕبر ا٤بذىب )، َٔانظر: ُب اإلٝباع: اإلٝباع، البن ا٤بنذر صػ (ِ) 
، كحكي عن األصم كالقاشاين كابن عليو خبلؼ فيها (ّٕٓ/ُ(، كفاية األخيار )ُْٕ/ّ)

 (ُُْ/ٕذىب )كقد غلطهم العلماء. ٕبر ا٤ب

 ٔاآلية: الطبلؽ: سورة  (ّ) 

 (ُّّ/ٔا٤بهمات ) (ْ) 
 ُب )ب( ال على صحة العقد (ٓ) 

( ُب كتاب اإلجارات باب ِِّٔأخرجو البخارم من حديث عائشة رضي ا عنها برقم ) (ٔ) 
= 
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احتجم كأعطى ا٢بجاـ )كأنو ) (ِ)((هنى عن ا٤بزارعة كأمر با٤بؤاجرة)) (ُ)فإنو
أعط األجّب أجره قبل أف ٯبف )) (ٕ)(ٔ)ابن ماجوك  (ٓ)(ْ)كركل البيهقي، (ّ)((أجره
كا٢باجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد ٝبيع ما ٰبتاجو من مركوب ك٫بوه ، ((عرقو

                                                           

 ( ُٕٓ/ْاستئجار ا٤بشركْب عند الضركرة )

 ُب )ب( كأنو هنى (ُ) 

بن الضحاؾ رضي ا عنو ُب كتاب البيوع باب ُب ا٤بزارعة  أخرجو مسلم من حديث ثابت (ِ) 
 .(ُْٗٓبرقم )(، ُُْٖ/ّكا٤بؤاجرة )

أخرجو البخارم من حديث ابن عباس رضي ا عنهما ُب كتاب الطب باب السعوط  (ّ) 
 .(ُٗٔٓبرقم ) ،(ُِْ/ٕ)

 موسى بن علي بن ا٢بسْب أٞبد بن، بكر أبو اإلسبلـ الفقيو، شيخ، الثبت، العبلمة ا٢بافظ(  ْ) 
 سنة ُب منها، كلد يومْب على نيسابور أعماؿ من قرل عدة: ا٣براساين، كبيهق ا٣بسركجردم

 كٟبسْب ٜباف سنة، األكٔب ٝبادل شهر عاشر ُب شعباف، توُب ُب كثبلٜبائة كٜبانْب أربع
 (َُٕ -ُّٔ/ُٖكأربعمائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء )

رفوعا رضي ا عنو كتاب اإلجارة باب إٍب من منع األجّب أجره ركاه من حديث أيب ىريرة م (ٓ) 
كما قاؿ ابن ا٤بلقن.    ىذا ا٢بديث مركم من طرؽ كلها ضعيفة، (ُُٗٓٔبرقم ) (ََِ/ٔ)

ا٢بساف،  قسم ُب ا٤بصابيح ُب (، لكن ذكر ا٢بافظ أف البغوم ذكرهّٕ/ٕانظر: البدر ا٤بنّب )
 .(ُِّ/ّا٢ببّب ) التلخيص

 ماجو، القزكيِب، مصنف بن ا عبد أبو ا٢بافظ، الكبّب، ا٢بجة، ا٤بفسر: يزيد نب ٧بمد(  ٔ) 
 ُب كمائتْب، مات تسع سنة عصره، كلد ُب قزكين التفسّب"، كحافظ"ك"التاريخ"، ك"السنن"

سنة.  كستْب أربعا كعاش، أصح كاألكؿ ٟبس سنة: كقيل كمائتْب كسبعْب ثبلث سنة رمضاف
 (ُِٖ -ِٕٕ/ُّ) انظر: سّب أعبلـ النببلء

 أجر ( ُب كتاب الرىوف بابِّْْركاه من حديث ابن عمر رضي ا عنهما برقم ) (ٕ) 
 (ُٕٖ/ِاألجراء )



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

253 

فىجيوٍّزىت لذلك كما جوز بيع األعياف كا٤بعقود عليو فيها ىو ا٤بنفعة ال ٧بلها ألهنا الٍب 
ستحق بالعقد كينصرؼ فيها كىو ليس كذلك كقيل ٧بلها إلضافة اللفظ إليو غالبا ت

كألف ا٤بنفعة معدكمة كمورد العقد ٯبب كجوده كرد األكؿ بأنو ال يقتضي ذلك كالثاين 
بأف ىذا معدـك أي٢بق با٤بوجود كإال ٓب ٯبز كوف األجرة دينا ألنو ُب معُب بيع الدين 

و أف ال يكوف خبلفا ٧بققا ألف قائل الثاين ال يريد أف كيشب (ُ)بالدين قاؿ الشيخاف
العْب ٛبلك باإلجارة كما ٛبلك بالبيع كقابل األكؿ ال يقطع النظر عن العْب بالكلية 

بأف ُب البحر كجها أف حلي الذىب ال ٘بوز إجارتو بالذىب  (ِ)كاعَبضو ابن الرفعة
[ كذكر زيادة ُ/َّّلثاين ]ككذا حلي الفضة بالفضة كال كجو لو إال التخريج على ا

فأبدل لو ٜباف فوائد  (ٓ)فأبدل لو أربع فوائد كالزركشي (ْ)(ّ)على ذلك كتبعو األسنوم
كمن ذلك ا٣ببلؼ ُب بيع ا٤بستأجر فعلى الثاين ال يصح ألف فيو إيراد ]عقد 

على العْب ٖببلفو على األكؿ كٯباب بأف ا٣ببلؼ كإف كاف لو فوائد لكنو ليس (ٔ)آخر[
العاقداف  األوؿ وأركانها أربعة٧بققا من كل كجو ٤با قااله كما ىو ظاىر  خبلفا

كشرطهما إطبلؽ التصرؼ كاالختيار كما ُب البيع لكن مٌر أف للكافر استئجار ا٤بسلم 
                                                           

 (َِٖ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُٖ/ٔ) فتح العزيزانظر:  (ُ) 

 (َِْ/ُُكفاية النبيو ) (ِ) 

 (ُّٓ/ٔا٤بهمات ) (ّ) 

 األلفاظ منقح العبلمة اإلماـ إبراىيمعبد الرحيم بن ا٢بسن بن علي بن عمر بن علي بن ( ْ) 
 اإلسنوم األموم القرشي ٧بمد أبو الدين ٝباؿ ا٤بفيدة ا٤بشهورة التصانيف ذك ا٤بعاين ٧بقق

 اثنتْب سنة ألخرةا ٝبادل ُب فجأة كسبعمائة، توُب أربع رجب سنة ُب بإسنا كلد ا٤بصرم
 (ََُ -ٖٗ/ّطبقات الشافعية البن قاضي شهبة ). انظر: كسبعمائة كسبعْب

 ( ُْٕ/ِحاشية الرملي على األسُب ) (ٓ) 

 ُب )أ( ألف فيو إيراد عقد على آخر على العْب(ٔ) 
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أف يؤجر نفسو ٤با ال يقصد من  (ّ)أف للسفيو (ِ)كالركياين(ُ)ال شراؤه  كذكر ا٤باكردم
الصيغة من إٯباب كقبوؿ كما ُب البيع  الثانيببل كٕبعملو كا٢بج كما لو أف يتبع بو 

( ىذه الدار )أكريتك( أك)بإيجاب()كأجرتك( ال يكوف إال )إجارةعقد  )صحة(فعليو 
على عْب كاستئجار  (ْ)كمنفعتها شهرا بكذا كىذاف يصلحاف إلجارة العْب كىي الواردة

ة كاستيجار دابة دابة معينة لركوب أك ٞبل أك شخصو معْب ٣بياطة كإلجارة الذم
موصوفة لركوب أكٞبل كإلزاـ ذمتو خياطة كذا كاستيجار العقار ال يكوف ُب الذمة ألنو 

كذا كىذا ٱبتص   )ذمتك(بضم التاء   )ألزمت(ال يثبت فيها بدليل منع السلم فيو أك 
كىو من زيادتو كمٌر من صيغ اإلٯباب كإف كاف من ا٤بستأجر ألف إجارة ، بإجارة الذمة

أم  )ملكتك منفعتها(لم ُب ا٤بنافع كاإلٯباب ُب ا٤بسلىم من جانب ا٤بسلٍّم أك الذمة س
أم أجرتك منفعتها  )أجرتكها(منفعتو أك (ٔ)كُب نسخة(ٓ)ىذه الدار مثبل سنة ]بكذا[

كىذاف ٚبتصاف بإجارة العْب كاستأجرتك اآلٌب كذكر ا٤بلك ُب األكٔب تصريح ٗبقتضى 
كذكر ا٤بنفعة ُب الثانية تأكيد كالعْب أك الرقبة ُب بعتك العقد إذ اإلجارة ٛبليك ا٤بنفعة 
                                                           

 (َّٔ/ٔا٢باكم الكبّب )(ُ) 

 ( ّٕٗ/ٕٓبر ا٤بذىب ) (ِ) 

 تسفهت: يقاؿ ىذا العقل، كمن ا٣بفيف: السفيو ا٣بفة، كمعُب: السفو : أصلالسفيو لغة( ّ) 
(، كاصطبلحا: قيل: ُٖ/ٔفطّبتو. انظر: هتذيب اللغة ) كاستخفتو حركتو إذا: الشيء الرياح

 ُب لو ا٤بفسد ٤بالو ا٤ببذر أنو: ٦باىد، كقيل قوؿ كعليو، كىذا لو فيما بالصواب ا١باىل أنو
اللفظ. انظر: ا٢باكم الكبّب  ٗبعُب أليق ألنو الشافعي ذىب كإليو أصح كىذا ةارم ا١بهات

(ٔ/َّْ) 

 .من نسخة )ب(  ب ّٔٔلوحة  هناية (ْ) 

 ساقط من )أ( (ٓ) 

 ُْٖنسخة دار ا٤بنهاج الٍب اعتُب ُّا كليد بن عبد الرٞبن الربيعي، ص:  (ٔ) 
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عْب ىذا أك رقبتو كأفاد بالكاؼ عدـ ا٫بصار الصيغ فيما ذكره كىو كذلك فقد أفٌب 
بأف عاكضتك منفعة ىذه الدار ٗبنفعة دارؾ شهرا كاجرتك كقضيتو أف ذلك  (ُ)القاضي

و إٔب العْب كسنة ُب أجرتكها صريح كأفاد بذكر ا٤بنفعة مع التمليك أنو ال يصح إضافت
كُب ، سنة ال مفعوؿ ثالث ألف أجر ال يتعدل إليو (ِ)سنة ظرؼ على ا٤بعُب أم لتنتفع

أجرتك سنة مفعوؿ ثاف على حذؼ مضاؼ أم منافع سنة أك ظرؼ كذلك أم 
منفعتها  )ال بعتك((ٓ)ُب أدىن حد (ْ)سنة ال ظرؼ على الظاىر ألف العقد يقع (ّ)لتتنفع

ألف لفظ البيع كضع لتمليك العْب فبل يستعمل ُب ا٤بنفعة كما ال يستعمل شهرا بكذا 
لفظ اإلجارة ُب البيع لكن قياس ما مر ُب ا٤بساقاة من أف الطبلؽ كتابة عتق كعكسو 

كعكسو أف يكوف كل من البيع كاإلجارة كناية ُب اآلخر ٍب رأيت  (ٔ)كليس كناية ظهار
ينبغي أف يكوف صرٰبا  (ٕ)جارة بل قاؿ األسنومٝبعا ٕبثوا أف لفظ البيع كناية ُب اإل

كتقسيم اإلجارة إٔب كاردة ، (ٗ)كغّبه (ٖ)ألف اإلجارة صنف من البيع كصححو األذرعي
                                                           

 (ُِّ/ٔٙبفة اتاج ) (ُ) 

 ُب )ب( لينتفع (ِ) 

  )ب( لينتفعُب (ّ) 

 ُب )ب( بيع (ْ) 

 ُب )ب( جزء (ٓ) 

الظهار، بالضم، : شي، كالظهار: الريش، كقيل كل من البطن خبلؼ: : الظهرالظهار لغة( ٔ) 
 أجود األقصر، كىو الشق الريشة، كىو عسيب ظهر من جعل ما السهم ريش من كالظهراف

(، كاصطبلحا: أف يقوؿ الرجل لزكجتو ِْٓ/ْ(، لساف العرب )ّٕ/ْالريش. انظر: العْب )
 ( ِٗ/ٓ(، مغِب اتاج )ّٕٓ/ّأنت علي كظهر أمي. انظر: أسُب ا٤بطالب )

 (ُّٓ/ٔا٤بهمات )(ٕ) 

 (َّْ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ُْٖ/ّقوت اتاج )(ٖ) 

،،  ُِْ/ٕب (، ٕبر ا٤بذىِٓٗ/ٕ(، البياف )ُِِ/ُ(، التنبيو )ِْْ/ِانظر: ا٤بهذب ) (ٗ) 
= 
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على العْب ككاردة على الذمة ال يناُب قو٥بم موردىاا٤بنفعة ال العْب ألف ا٤براد بالعْب ٍب ما 
متصل بو موافق لو  )قبوؿ(اإلٯباب من ال بد مع )و(يقابل ا٤بنفعة كىنا ما يقابل الذمة 

ُب ا٤بعُب كما ُب البيع كىو كقبلت أك اكَبيت أك استأجرت ال اشَبيت ٤با مر ُب بعت 
[ مع النية كسكن الدار شهرا ِ/َّّكيعلم من التشبيو بالبيع االنعقاد ىنا بالكناية ]

أك بكذا أك كجعلت لك منفعتها أك أعطيتك منفعتها سنة بكذاك باالستئجار 
االستقباؿ مع اإلٯباب كالقبوؿ كبا٤بعاطاة على القبوؿ ُّا بأف يتفقا على شيء ٍب 

مذكور  فيو ٍب  )بأجر(األجرة فبل يصح عقد األجارةإال  الثالثيتقابضا عقبو ببل صيغة
فىًلمىا ُب الذمة حكم الثمن الذم ُب  )عينية(إجارة  )لو ح كم ثمن في(ذلك األجر

كا٢بوالة بو كعليو كاإلبراء منو كتعجيلو كتأجيلو كتنجيمو  الذمة ُب جواز االستبداؿ
ككجوب ضبطو ككصفو كللمعْب حكم الثمن ا٤بعْب ُب شركطو كالرؤية كإف سبقت العقد 

كُب أنو ال يشَبط العلم بقدره كال يصح تأجيلو كٲبلك ُب  (ُ)خبلفا ٤با يوىم كبلـ أصلو
شاة قبل سلخو إذ ال تعرؼ صفتو ُب  ا٢باؿ فتصح اإلجارة بصبة مرئية كالبيع ال ٔبلد

كغّبٮبا كٯبب تسليمو ُب مكاف العقد حيث ٓب يعْب غّبه ال ُب  (ّ)كالثخانة (ِ)الرقة
بكذا لئلضافة إٔب  )كاستأجرتك(٦بلسو سواء كاف معينا أـ ُب الذمة كاإلجارة العينية 

 (ٓ)جارة ذمة ألف ا٤بقصود حصوؿ العملالقوؿ بأنو إ (ْ)ا٤بخاطب كخصو بالذكر البرد

                                                           

(، النجم الوىاج ِْْ/ّ(، مغِب اتاج )ِٗٓ/ِ(، ٙبرير الفتاكم )َِٓ/ُُكفاية النبيو )
(ٓ/َِّ ) 

 (ّٕٕا٢باكم الصغّب )ص:  (ُ) 

 (ُُِ/َُ: ضد الغلظ. انظر: لساف العرب )الرقة(  ِ) 

 (َُٓ/ُكغلظ. انظر: أساس الببلغة ) ثفك: الشيء : ثخنالثخانة(  ّ) 

 ُب )ب( لرد القوؿ(ْ) 

 من نسخة )ب(  أ ّٖٔلوحة  هناية (ٓ) 
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)حكم رأس ماؿ سلم في لو )و(من جهة ا٤بخاطب فلو ٙبصيلو بغّبه كيرد ٗبا تقرر 
ألهنا سلم ُب ا٤بنافع فيجوز كونو معي ان كيكتفي ٗبعاينتو عن معرفة قدره كُب  إجارة ذمة(

ٰباؿ بو كال عليو الذمة كٯبب قبضو ُب اَّلس مطلقا فبل يبأ منو كال يستبدؿ عنو كال 
كال يؤجل لئبل يكوف بيع دين بدين كإف عقدت اإلجارة بغّب لفظ السلم كاستأجرت 
منك دابة صفتها كذا لتحملِب إٔب موضع كذا ٤با تقرر من أهنا سلم ُب ا٤بعُب فعلم أنو 
ال بد فيو من أف يكوف معلوما حٌب لو كاف طعاما اشَبط جواز السلم فيو ككصفو 

اعمل كذا ألرضيك أك أعطيك شيئا أك ٗبلء كفي دراىم ٓب يصح العقد بصفتو فلو قاؿ 
ككذا لو أجره بنفقتو ككسوتو كإ٭با جاز ا٢بج بالرزؽ ألنو ليس بإجارة كما اقتضاه كبلـ 

بل ىو نوع من الَباضي كا٤بعونة كما  (ّ)خبلفا أليب زرعة (ِ)كالشرح الصغّب  (ُ)الركضة
فهوجعالة اغتفر فيها ا١بهل با١بعل كمسألة  (ٔ()ٓ)يكاختاره السبك (ْ)أشار إليو البيهقي

ُب ٙبصيل ا٢بج [ إٯبار عمر ) كأما ) (ٕ)الصلح ]كاما مستثُب من العلم باالجرةتوسعا ن

                                                           

 (َِْ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ْٖ/ٔ) فتح العزيز(، ينظر كذلك ُّ/ّركضة الطالبْب )(ُ) 

 (ّْٓ/ّ(، حاشية ا١بمل )ِٔٔ/ٓ(، هناية اتاج )َِٔ/ِٙبرير الفتاكم )(ِ) 

 ( َِٔ/ِ)ٙبرير الفتاكم (ّ) 

 (ُُّ/ّالغرر البهية )(ْ) 

 ستمائة سنة كلد، ، ا٣بزرجي، األنصارمعلي بن عبد الكاُب بن علي السبكي ا٢بسن أبو( ٓ) 
 ُب للتدريس ا٤بعدكدين، كجلس كعلمائها الشافعية أعبلـ من للهجرة، صار كٜبانْب كثبلث

كٟبسْب. انظر:  كست سبعمائة سنة بالقاىرة توُب، اَّتهدين بآخر شاـ، كلقبكال مصر
 (َِّ/ْ) للزركلي ، األعبلـ(ُٕٕ -ُٔٔ/ُِ) بالوفيات الواُب

 ا٤برجع السابق (ٔ) 

 ساقط من )أ(  (ٕ) 
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، بأجرة ٦بهولة فلما فيو من ا٤بصلحة العامة ا٤بؤيدة (ِ()ُ)((رضي ا عنو أرض السواد
نفعة كإف اختلف قدرىا أك جنسها كإف أجر دارا ٗبنفعة دارين أك ٗبنفعة كأنو ٯبوز كونو م

عبد كأنو لو أجره على ذىب بذىب جاز كإف ٓب ٰبصل بقابض ُب اَّلس إذ ال ربا ُب 
ا٤بنافع كأنو إف أعطاه ثوبا كقاؿ إف خطتو اليـو فلك درىم أك غدا فلك نصفو كإف 

فإف خاطو  (ْ)فو ٓب يصح العقد لئليهاـفلك نص (ّ)خطتو بغرزتْب فلك درىم أك بغرزة
كيف أنفق استحق أجرة ا٤بثل كأف ا٤بكرم ٲبلكو بنفس العقد كما ٲبلك ا٤بكَبم ا٤بنفعة 

لكن ملكو بالعقد ليس مستقرا بل ملكا مراعى كما يعلم ٩با يأٌب كأنو يستحق ، بذلك
ذا حل كقد تغّب استيفاءه إذا سلم العْب ا٤بستأجرة إٔب ا٤بستأجر كالثمن كأف ا٤بؤجل إ

إذ العبة ُب األجرة  ُب ا١بعالةالعمل كلو  (ٓ)النقد كجب من نقد يـو العقد ال يـو إٛباـ
[ ببادية اعتب أقرب الببلد ُ/َّْحيث كاف نقدا بنقد بلد العقد ككقتو فإف كاف ]

لفاسدة ٗبوضع إتبلؼ ا٤بنفعة نقدا كالعبة ُب أجرة ا٤بثل ُب ا (ٔ)إليها كما ٕبثو األذرعي
٤با فيو  (ٕ)ككزنا كذكر ضابط األجرة ُب ا٢بالْب من زيادتو كىو أكٔب كأخصر ٩با ُب أصلو

من اإلٲباء إٔب كجو الشبو ا٤بنتج للقياس الثابت بو تلك األحكاـ كألف عبارتو تفيد ما ال 
                                                           

 ُب )ب( السوداء (ُ) 

مر رضي ا عنو بعد ما فتحها ا٤بسلموف انظر: : ىي أرض ُب العراؽ أكقفها عأرض السواد (ِ) 
 (ٖٓ/ٓمعجم البلداف )

كإخراجها. انظر: معجم الغِب  جلد أك ثوب ُب اإلبرة إدخاؿ عن النا٘بة ا٣بيط : عبلمةغرزة( ّ) 
 (َُُٖٗ)ص: 

 ُب )ب( لبلُّاـ(ْ) 

 ُب )ب( ٛباـ العمل(ٓ) 

 ( ِٔٔ/ٓاية اتاج )(، هنّْٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(ٔ) 

 (ّٕٗا٢باكم الصغّب )ص: (ٕ) 
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جو بقسط ا٤بقبوض من أنو لو أقبض بعض األجرة صح على األك  (ُ)يفيده تفاصيل أصلو
أم األجر بأف ٓب يذكر  )وم ْطِلق و(ُب إجارة الذمة كما لو سىلىمى بعض رأس ماؿ السلم 

 كالثمن ا٤بطلق.  )حاؿ(معو تعجيل كال تأجيل سواء كاف ُب إجارة عْب أك ذمة 

سنْب كأخذ األجرة ٓب يعط البطن  (ّ)بأف ناظر الوقف لو أجره (ِ)أفٌب القفاؿ فرع
بقدر ما مضى من الزماف كإال ضمن الزيادة للبطن الثاين إذا مات اآلخذ  األكؿ منها إال

أنو لو أجر ا٤بوقوؼ عليو ٓب يتصرؼ ُب ٝبيع األجره لتوقف ظهور   (ْ)كأخذ منو الزركشي
بأف لو ذلك ألنو ملكو ُب ا٢باؿ كفصل  (ٓ)كونو لغّبه ٗبوتو لكن صرح ابن الرفعة

 (ٕ): فإف طالت ٕبيث يبعد احتماؿ إبقاءبْب طويل ا٤بدة كقصّبىا قاؿ (ٔ)السبكي
، ا٤بوجود من أىل الوقف منع من التصرؼ كإف قصرت فيظهر ما قالو ابن الرفعة انتهى

٥با أك بدراىم  )بعمارة(إجارة دار  )وبطلت(أما صرفها ُب العمارة فبل منع منو ٕباؿ 
لدراىم ُب معلومة على أف يعمرىا كال ٰبسب ما ينفق من األجرة أك على أف يصرؼ ا

الدراىم مع العمارة أك  (ٖ)عمارهتا للجهل ٗبقدار األجرة حٌب ُب األخّبتْب إذ األجرة
كما اقتضاه ذلك من الصحة عند كوف العمل معلوما نظر ، الصرؼ إليها كذلك ٦بهوؿ

                                                           

 ا٤برجع السابق(ُ) 

 (ِّّ/ٓالنجم الوىاج )(ِ) 

 ُب )ب( لو اجر(ّ) 

 ٙبقيق/الطالب:  عبدالكرًن أبو حسْب  ِِٗالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (ْ) 

 ٙبقيق/الطالب: أٞبد بن ٧بمد بن مرجي ا٢بريب  ِّٕا٤بطلب العإب ص (ٓ) 

 (ْْْ/ٔاتاج ) مغِب(ٔ) 

 ُب )ب( بقاء(ٕ) 

 أ من نسخة )ب( ّٖٔبداية لوح (ٖ) 
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من جهة أنو كبيع الزرع على أف ٰبصده للبائع ألنو بيع كشرط عمل  (ُ)فيو ابن الرفعة
ا٤بتجة الصحة مردكد بذلك كحيث فعل (ّ()ِ) األمبلؾ فقوؿ اإلسعادفيو بقصد مثلو ُب

ا٤بشركط رجع بأجرتو كٗبا صرفو ألنو أنفقو باإلذف بشرط العوض كخرج ٗبا ذكره ما لو 
أطلق العقد عن ذكر شرط صرؼ األجرة ٍب أذف لو ا٤بؤجر ُب صرفها ُب العمارة فصرفها 

اٙبد القابض كا٤بقبض لوقوعو ضمنا فإف  ا٤بستأجر فيها كتبع بالصرؼ فإنو ٯبوز كإف
 (ْ)اختلفا ُب قدر ما أنفقو صيدؽ ا٤بنفق إف ادعى ٧بتمبل كما جـز بو ابن الصباغ

كتبطل أيضا فيما لو استأجر بيتا أك ٞباما مثبل  على أف  (ٔ)كرجحو ُب األنوار، (ٓ)كغّبه
٤بن كىم فيو  يعتاض عن مدة عمارتو أك على أف ٰبسب عليو كإف كانت معلومة خبلفا

بطلت اإلجارة لعمل ٘بر ٗبا عمل فيو األجّب ال ُب ا٢باؿ كاكَبائو لطحن أك رضاع )و(
 من الدقيق أك الرقيق ا٤برتضع بعد الفطاـ أك لسلخ الشاة ٔبلدىا ٤با صح أنو  )بجزء(
((هنى عن قفيز الطحاف))(ٕ) على طحن ا٢بنطة ببعض  كفسركه بأكَبا الطحاف

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: يوسف طو  ِٗٓا٤بطلب العإب ص (  ُ) 

ا٤بقدسي، قصد فيو مؤلفو تقرير معاين  شريف أيب بن للكماؿ اإلرشاد بشرح اإلسعاد(  ِ) 
كالتعليل، كالتوشيح با٤بهم اإلرشاد كٙبرير مبانيو، مع التجاُب عن التطويل، كالتعرض للدليل 

ٙبقيق/الطالب:  عبدا سيد   َُْمن تنكيت أك تقييد أك تكميل. انظر: اإلسعاد ص 
 أٞبد.

 ٙبقيق/الطالب:  عبدا سيد اٞبد   َْٖاإلسعاد ص  (ّ) 

 (ْْْ/ّ(، مغِب اتاج )ُٕٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ٖٓ/ٔ) فتح العزيز (ْ) 

 (ْْْ/ّمغِب اتاج )( ٓ) 

 (ُِٔ/ِاألنوار ) (ٔ) 

أخرجو البيهقي من حديث أيب سعيد ا٣بدرم رضي ا عنو ُب كتاب البيوع باب النهي عن ( ٕ) 
 ىشاـ كىو سفياف شيخ فإف   معلوؿ؛  ا٢بديث، (َُْٖٓبرقم )(، ْٓٓ/ٓعسب الفحل )

= 
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دقيقها كليس ما ُب معناه كألف األجرة ليست ُب ا٢باؿ با٥بيئة ا٤بشركطة فهي غّب مقدكر 
)مما عليها كللجهل ُّا حينئذ كلؤلجّب إذا عمل ُب ذلك أجرة عملو أما اإلجارة ٔبزء

ُب ا٢باؿ فتصح كإف كانت ا٤برضعة ُب صورهتا شريكة للمكَبم ُب الرقيق إذ  عمل فيو(
كما لو ساقا أحد الشريكْب اآلخر كشرط لو زيادة من ،  ال يضر كقوع العمل ُب ا٤بشَبؾ

كضعفا ما نقل عن األصحاب من أنو  (ِ)[ الشيخافِ/َّْما صححو ] (ُ)الثمرة ىذا
ا٤بنع  (ْ)(ّ)ال ٯبوز ألف شرط العمل أف يقع ُب خالص ملك ا٤بستأجر كأيد ابن النقيب

من أنو إف كاف  (ٔ)ذىب لكن التحقيق ما اختاره السبكيكقاؿ إنو ظاىر ا٤ب (ٓ)بنص األـ
االستيجار على الكل ٓب ٯبز كىو مراد النص ٩بتنع ُب قولو اكَبيتك لتطحن ٕب ىذه 

                                                           

ّب منكر. انظر: البدر ا٤بن خب ىذا: «ميزانو» ُب الذىيب قاؿ جـر نعرفو، ال ال ا٤بذكور
 .(ُّّ/ّ(، التلخيص ا٢ببّب )َْ/ٕ)

 ُب )ب( كىذا ماصححو ُب الشيخاف(ُ) 

 (  ُٕٔ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ٖٖ/ٔ) فتح العزيز (ِ) 

 من ك٠بع كسبعمائة اثنتْب سنة مولده ا٤بصرم العباس أبو الدين شهاب العبلمة أٞبد بن لؤلؤ( ّ) 
 كالقطب السبكي الدين تقي الشيخ عن الفقو كأخذ سنة عشركف كلو علمبال كاشتغل طائفة

 كستْب التاء بتقدًن تسع سنة رمضاف شهر ُب مصر، توُب مشايخ من كغّبٮبا السنباطي
 (ُٖ-َٖ/ّكسبعمائة. انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

 ( ِِٖ/ْالسراج على نكت ا٤بنهاج ) (ْ) 

يو ابن النقيب ىو: ))ال ٯبوزي أٍف يكوفى أجّبنا عىلى شيءو ىو شريكه نص األـ الذم اشار ال (ٓ) 
فيًو(( كبالبحث عن النص ٓب اجده ُب االـ كلكن ذكره صاحب أسُب ا٤بطالب كمغِب اتاج  

 (ُّْ/ِ(، مغِب اتاج )َْٓ/ِانظر: أسُب ا٤بطالب )

 (ُِٗ/ٔٙبفة اتاج ) (ٔ) 
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بربعها كُب قولو لشريكهفيها اكَبيتك بربعها لتطحن ٕب حصٍب كإف كاف على  (ُ)الويبو
ُب قولو: اكَبيتك بربعها فيجوز  (ّ)كا٤بتوٕب (ِ)حصتو فقط جاز كما صرح بو البغوم

لتطحن ٕب باقيها كُب قولو لشريكو: اكَبيتك بربعها لتطحن ٕب باقي حصٍب منها كفيما 
إذا استأجره بالربع مثبل ليطحن لو الباقي إف طحن الكل اقتسماه دقيقا كإال اقتسما برا 

على أف ما يقع اآلف من جعل نصف  (ْ)كنبو السبكي، ٍب أخذ األجرة كطحن الباقي
العشر للجاين ٩با ٰبصلو يشبو قفيز الطحاف قاؿ كبعضهم ٰبَبز فيقوؿ: نظّب نصف 

كمع ذلك ال يصح إجارة كىل يصح جعالة فيو نظر انتهى  كاألكجو أنو ال ، العشر
يصح جعالة أيضا للجهل با١بعل كليس كا٢بج بالرزؽ كما ىو ظاىر ٩با مر فيو كلو 

كال اإلجارة ألف ا٤بستعّب ال يؤجر لعدـ ، طللشر  (ٓ)أعاره شيئا ليؤجره ٓب يصح إعارة
 ملك ا٤بنفعة.

ا٤بنفعة ككوهنا ا٤بقصودة من عقد اإلجارة ىو األصل كقد يستحق بو  الركن الرابع
األعياف تابعة لضركرة أك حاجة إ٢باقا ٥با با٤بنافع فإف أريد بالعقد األكؿ ٓب يصح إال 

الصغّب ألف كضع اإلجارة  (ٔ)خالية فبل يصح استيجار ا١بحش )في محض منفعة(
                                                           

كيلتاف. كاإلردب: ست كيبات. قاؿ ُب القاموس   –بفتح الواك كسكوف الياء  –: الويبة (ُ) 
: اثناف أك أربعة كعشركف مدا((. كقاؿ ُب معجم لغة الفقهاء: ))مكياؿ قدره ايط: ))الويبة

كذا ، ك ِْٖ، معجم لغة الفقهاء صػِّٔ/ُٟبسة كنصف صاع((. انظر: القاموس ايط 
 .َُُٔ/ِ، ا٤بعجم الوسيط َِْ/ُٓلساف العرب 

 (ِْٔ/ْالتهذيب ) (ِ) 

 (َْٓ/ِأسُب ا٤بطالب ) (ّ) 

 ( ُّْ/ِمغِب اتاج ) (ْ) 

 ُب )ب( ٓب تصح االعارة (ٓ) 

يفطم. انظر: لساف العرب  أف قبل ذلك إ٭با: كاألىلي، كقيل الوحشي ا٢بمار كلد: ا١بحش( ٔ) 
= 
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أك التسلم كلو عب بو لكاف أكٔب كما  مقدورة التسليم( )متقومةعلى تعجيل ا٤بنافع 
علم ٩با مر ُب البيع شرعا كمن الزمو القدرة عليو حسان فبينهما لزكمإثباتان كما تقرر كنفيان 

فقد يػيٍقدىري عليو حسا  شرعا()من عدـ القدرة عليو حسا عدمها  (ُ)ألنو يلـز كال عكس ى
)معلومة ال شرعا كقلع السن اآلتية فلذا أثر كأصلو التقييد بالقدرة الشرعية دكف ا٢بسية 

يعِب ٤بن كقع لو عقد اإلجارة أك نائبو ال للمؤجر أك نائبو لئبل يقع  تقع للمستأجر(
إف اريد بو )و( ، هالعوضاف ُب ملك كاحد كسيأٌب بياف كل من ىذه القيود مع ٧بَبز 

كما يأٌب كإف   (ِ)كلو لًل بأ )لرضاع(كلوصغّبه استؤجرت )في امرأة(الثاين ٓب يصح إال 
الكبل كال نظر إٔب كوف اللنب عند ا٢باجة إذ لو منعت الحتيج إٔب  (ّ)نفى ا٢بضانة

عد ا٢بلب كال تتم تربية شرائو كل دفعة كفيو مشقة عظيمة كيف كالشراء إ٭با ٲبكن ب
الطفل باللنب الوب على أف اللنب ُب ذلك إ٭با ىو تابع إذ العقد ُب ا٢بقيقة إ٭با ىو 

األجر ُب اآلية بو ال باللنب كاالستيجار لئلرضاع مطلقا  (ْ)على اإلرضاع لتعلق]حق[
يتضمن استيفاء اللنب كا٢بضانة الصغرل كىي كضع الطفل ُب ا٢بجر كإلقامو الثدم 

                                                           

(ٔ/َِٕ) 

 ب من نسخة )ب(ّٗٔبداية لوح  (ُ) 

: كًعنىب، أكؿ اللنب عند الوالدة. قاؿ أبو زيد: كأكثر ما يكوف ثبلث حلبات، كأقلو: اللبأ (ِ) 
، ِّٔ، ا٤بصباح ا٤بنّب صػُٖٓ، ٨بتار الصحاح صػِٗٗحلبة. انظر: ٙبرير ألفاظ التنبيو صػ

 .ّٕٓمعجم لغة الفقهاء صػ

 ما كصيانتو، فا٢بضن الشيء حفظ يقاس، كىو كاحد أصل كالنوف كالضاد : ا٢باءا٢بضانة(  ّ) 
حضِب. انظر: مقاييس اللغة  ُب جعلتو الشيء احتضنت يقاؿ؛  الكشح إٔب اإلبط دكف

 ُّا ٱبتص كال يصلحو ٗبا كتربيتو بأموره يستقل ال من حفظ (، كاصطبلحا: ىيّٕ/ِ)
 (ِْٖأليق. انظر: غاية البياف )ص:  ُّن لكنها اإلناث

 ساقط من )أ((ْ) 
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أما الكبل  اآلتية فبل يشملها اإلرضاع بل ال بد من النص ، كعصره لو بقدر ا٢باجة
عليها كخرج با٤برأة كأ٢بق ُّا الرجل بناء على األصح من طهارة لنب البهيمة كاستيجار 

ُب  (ِ)ُب األكٔب كالبلقيِب (ُ)شاة إلرضاع سخلة أك طفل فبل يصح كما قالو الشيخاف
[ أيضا صحة استيجار ا٤برأة إلرضاع السخلة كإال ُ/َّٕٔبث ]ك ، الثانية لعدـ ا٢باجة

أما استيجار قرارىا دكف ، ُب استيجار قناة للزراعة ٗبائها ا١بارم إليها من النهر للحاجة
ا٤باء بأف استأجرىا لتكوف أحق ٗبائها الذم يتحصل فيها با٤بطر كالثلج ُب ا٤بستقبل فبل 

بو استيجار أرض ألخذ ما يتوحل فيها من صيد يصح ألنو استيجار ٤بنفعة مستقبلة فأش
أك بركة ٔبانب ٕبر ألخذ ما يدخل فيها من ٠بك أك شجرة ألخذ ٜبرهتا ٖببلؼ ما لو 
استأجرىا ليحبس ا٤باء فيها حٌب ٯبتمع فيو السمك ٍب يصطاد منو كٖببلؼ ما لو 

استؤجرت  من مائها سواء )بئر الستقاء(إال ُب استيجار)و(استأجرىا ليجرم فيها ماء 
بانفرادىا أـ كانت تابعة لدار استأجرىا كىي فيها للحاجة كٯبوز االستسقاء منها ُب 
الثانية أيضا كمثلها استيجار أرض ٥با شرب جرت العادة باستيجارىا معو كىذه من 

كاقتصر عليها ألف الكبلـ فيما يستفاد فيو عْب ٗبجرد العقد ال فيما يستوَب فيو ، زيادتو
عادة كحب نساخ كقلمو كما يأٌب كخرج بقولو: ٧بض منفعة ما لو  (ّ)مةعْب كلو بضمي

تضمن العقد استيفاء عْب قصدا كاستيجار بستاف لثمرتو أك مع سكناه كشاة لنحو 
صوفها أك لبنها فبل يصح ألف األعياف ال ٛبلك بعقد اإلجارة قصدا بل تبعا للحاجة  

متقومة ليحسن  بذؿ ا٤باؿ ُب مقابلتها   كما ُب الصور السابقة كإ٭با اشَبط كوف ا٤بنفعة

                                                           

 (ُٕٗ/ٓ( ركضة الطالبْب )ِّّ/ُِفتح العزيز ) (ُ) 

 (ِٗٔ/ٓ( كهناية اتاج )ُِٗ/ٔٙبفة اتاج ) (ِ) 

 -أمْب مكاف ُب األكراؽ ضمائم كضمائم، كىي: حفظ : مفرد، كا١بمع: ضميماتضميمة(  ّ) 
 (َُّٕ/ِكاحدة. انظر: معجم اللغة العربية ا٤بعاصرة ) حافظة ُب ضميمة ا٤بستندات



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

265 

كشجرة ، أك لونو (ُ)كاستيجار دار السكُب كمسك كرٰباف للشم كطائر لؤلنس ]بصوتو[
  (ّ)لكن الذم ُب األنوار (ِ)لبلستظبلؿ بظلها أك للربط ُّا كما رجحو ا٤بصنف

دة كصورة ذلك أف ٯبلس ٗبحل مباح عليو ظلها كفائ، ا٤بنع كاألكؿ أكجو (ْ)كالتهذيب
االستيجار حينئذ األمن من إزالة ا٤بالك لو بتنحية عركقها ك٫بوه أك يصور ٗبا إذا كاف 

يباع  )ال(الظل ال يصل إٔب ال ا٤براد لبلستظبلؿ إال بإمالتها فيستأجرىا ليمليها لذلك 
سواء ُب ذلك كلمة  (ٓ)أك كلمات يسّبة  كما ٕبثو األذرعي )كلمة(للتلفظ ٗبحض 
ٰبصل لو ُّا يكوف ذلك ا٤ببيع مستقر القيمة  )بال تعب(وؿ أك غّبٮبا اإلٯباب أك القب

مثبل كإف ركجت السلعة إذ ال قيمة ٥با لكن إف تعب ُّا بَبدد أك كبلـ استحق أجرة 
٤با ٓب يتم إال بو عادة نزؿ منزلتو (ٔ)ا٤بثل كإف كاف ذلك غّب معقود عليو ألف ا٤بعقود عليو

عا ُب عوض إما كلمات بتعب كما ُب بيع الثياب فلم يكن متبعا بو ألنو عمل طام
ك٫بوىا ٩با ٱبتلف ٜبنو باختبلؼ ا٤بتعاقدين فيصح االستيجار ٥با ألف للبياع فيو مزيد نفع 
كٰبتاج عادة إٔب مساكمة كمراجعة كاستدراج للمشَبم كُب ذلك تعب كظاىر أف مستقر 

ا٤بذكور كال تفاحة للشم  القيمة لو احتاج لتعب كغّبه لو ٓب ٰبتج لتعب انعكس ا٢بكم
ألهنا تافهة ال بقصد لو فهي كحبة بر ُب البيع ٖببلؼ ما لو كثر التفاح كما قالو 

                                                           

 ُب )أ( بصورتو كًب اثبات ماُب )ب( بصوتو النو االقرب للمعُب  (ُ) 

 (ُٖٗ/ِإخبلص الناكم ) (ِ) 

 (ُِٖ/ِاألنوار ) (ّ) 

 ( ِْٓ/ِالتهذيب ) (ْ) 
 (ُّٓ/ّ(، الغرر البهية )ِْْ – ِّْ/ّظر: قوت اتاج )ان  (ٓ) 

 أ من نسخة )ب( ّٗٔبداية لوح (ٔ) 
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ألف منو ما ىو أطيب من كثّب  (ْ)كغّبه (ّ)كإف نازع فيو السبكي (ِ)كغّبٮبا (ُ)الشيخاف
ككوف ا٤بقصود منو األكل دكف ا٤برإبة ال يقدح ُب ذلك كال يصح ، من الرياحْب

)تزيين بطعاـ ألجل  )وال(ستيجار أيضا ليعتب بطعاـ كيبل أك بدراىم ميزانا اال
[ ألف منفعة الزينة ك٫بوىا غّب ِ/َّٔكدنانّب ٖببلؼ عاريتهما للزينة كما مر ]ودراىم(
تعلق ُّا فبل تبطل  )بعرى(كوف الدراىم أك الدنانّب   (ٓ)يقابل ٗبا٢باؿ )ال(متقـو ك

ألهنا حلي كاستيجار ا٢بلي  (ٔ)ه من زيادتو تبعا لؤلذرعيإجارهتا للتزين ُّا كما أفاد
كُب بعض النسخ ال تيعرل بصيغة ا٤ببِب للمجهوؿ كإالحسن ٩با مر ٍب ما ، صحيح

اقتضتو ىذه من صحة إٯبارىا ليجعل ٥با عرم كيتزين ُّا إ٭با يتجو بالشرط اآلٌب ُب 
)نفع  ال ألجل )و(عنها  استيجار دار مسجونة بأمتعة كارض للزراعة قبل ا٫بسار ا٤باء

إذ ال قيمة ٤بنفعتو ، بصيد أك حراسة كغّبٮبا كما أفادتو عبارتو دكف عبارة أصلوكلب(
شرعا كألف اقتناءه ٩بنوع اال ٢باجة كما جوز للحاجة ال ٯبوز أخذ العوض عليو كركوب 

، يمةالبدنة ا٤بهداة كٯبوز استئجار ىرة لدفع فأر كشبكة كفهد كباز لصيد إذ ٤بنافعهما ق
كإ٭با اشَبط القدرة على تسليم ا٤بنفعة قياسا على البيع فبل تصح إجارة آبق أك مغصوب 

                                                           

 (ُٕٕ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ٖٗ/ٔ) فتح العزيز (ُ) 

ٙبقيق/الطالب: يوسف طو،، ا٤بهمات  ِِٗ( ، ا٤بطلب العإب ص ُٕٓ/ْالوسيط ) (ِ) 
 (، قوت اتاج  ُّٕ/ٔ)

 (ْْٔ/ّ(، مغِب اتاج )ُّْ/ّ(، الغرر البهية )ِٗٓ/ِ(، ٙبرير الفتاكم )ِِْ/ّ) 

 ( ُّْ/ّالغرر البهية )(ّ) 

اإلسنوم: حيث قاؿ بأف ا٤بقصود من الرياحْب كا٤بسك الشم كمن التفاح األكل ال الرائحة.  (ْ) 
 (ُّٕ/ٔانظر: ا٤بهمات )

 ُب )ب( ٗباؿ الحاؿ(ٓ) 

 (ُّٓ/ّ(، حاشية العبادم )ِّْ/ّقوت اتاج ) (ٔ) 
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لغّب من ىو بيده كال يقدر على انتزاعو عقب العقد كغّب القارئ لتعليم القرآف ُب إجارة 
العْب كإف اتسعت ا٤بدة ليعلمو قبل تعليمو ألف ا٤بنفعة مستحقة من عينو كالعْب ال تقبل 

كال أعمى للحراسة ، ٖببلفها ُب إجارة الذمة ٤با مر أهنا سلم ُب ا٤بنافع التأجيل
ك٦برد اإلمكاف ، لعدـ القدرة على تسليمها حينئذ)وال أرض زرع بال ماء غالب(بالبصر

 (ُ)ال يكفي كإمكاف عود اآلبق أما إذا كاف ٥با ماء يوثق بو من ٫بو بئر أك هنر فبل يصح
ٕبثا كمثلها ا٢بماـ ككذا لو غلب حصولو فيها من (ِ)لرفعةإلمكاف زرعها حينئذ قاؿ ابن ا

من ثلج كذلك كذلك كبعض أراضي ا١بباؿ الٍب يكفيها السقي  (ّ)مطر معتاد كنداكة
يغلب حصولو للوثوؽ حينئذ بالتمكن من استيفاء ا٤بنفعة فعلم أف األراضي ، بنداكة ثلج

ق ٕبصولو غالبا كالٍب تركل من الٍب تركل من ٫بو النيل يصح استيجارىا قبل ريها إف كث
عن ٝبع كحينئذ  (ٓ)كنقلو ابن الرفعة (ْ)ٟبسة عشر ذراعا كىو ما اقتضاه كبلـ الركضة

عند اإلجارة إمكاف التشاغل كأسبابو من  (ٕ)كابن الرفعة  (ٔ)فيشَبط كما ٕبثو السبكي
ة عشر األرض أك ٫بوه إف احتيج كإال لغى االستيبلء كظاىر التقييد با٣بمس (ٖ)تكريب

أ٭با يركل ٩با فوقها ال تصح إجارتو قبل ريو كفيو كقفو فإف الستة عشر بل كالسبعة عشر 
                                                           

 ُب )ب( فيصح إلمكاف (ُ) 

 ٙبقيق/الطالب: أٞبد الرحيلي    ّٖا٤بطلب العإب ص  (ِ) 

بالليل. انظر: اكم كايط األعظم  يسقط ما: : مصدر ندم، كالندل: البلل، كالندلنداكة( ّ) 
 (َٔ/َْ(، تاج العركس )َُْ/ٗ)

 (َُٖ/ٓركضة الطالبْب )(ْ) 

 (ُِٔ/ُُيو )كفاية النب(ٓ) 

 (ْْٖ/ّ(، مغِب اتاج )ِّٔ/ِٙبرير الفتاكم ) (ٔ) 

 (ُِٔ/ُُكفاية النبيو )(ٕ) 

 (َُٕالتعاريف )ص:  مهمات على التوقيفأنظر با٢بفر،  األرض تقليب: التكريب(  ٖ) 
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صرح بذلك  (ُ)عالية أيضا فينبغي صحة إجارة ما يركل منهما أيضا ٍب رأيت السبكي
كيصح استيجارىا للزراعة قبل ا٫بسار ا٤باء عنها كإف منع رؤيتها ألنو من مصلحتها 

من االنتفاع عقب  (ِ)كال نظر ٤بنعو التمكن، ره عنها كقت ا٤بزارعةك٧بلو إف كثق با٫بسا
العقد كإف كاف شرطا ألنو من مصاّب الزرع كألف صرفو ٩بكن حاال ال يفتح موضع 
ينصب إليو فهو كإٯبار دار مسجونة بأمتعة ٲبكن نقلها ُب زمن ال أجرة لو كقضيتو 

أجرة كقضية الثاين خبلفو كاألكؿ األكؿ الصحة ىنا كإف ٓب ٲبكن صرفو إال ُب زمن لو 
أكجو لكن قضيتو أنو لو قطع بأف بقاء ىذا ا٤باء ليس من مصاّب الزرع ككاف صرفو ال 

هنر  (ّ)[ ٓب يصح العقد كىو متجو كلو كانت شطُ/َّٕٲبكن إال ُب زمن لو أجرة ]
ؼ ٖببل، فإف غلب أنو يغرقها كتنهار فيو ٓب يصح استجارىا لعدـ القدرة على تسليمها

كلو استأجرىا للزراعة كدخل ، ما إذا ٓب يغلب ذلك ألف األصل كالغالب السبلمة
نصيبها من ا٤باء إف شرط أك اعتيد دخولو فإف اضطراب العرؼ فيو أك استثُب ٓب يصح 
العقد إال إف كاف ٥با شرب غّبه لبلستغناء عنو ك٧بل بطبلف إجارة أرض ال ماء ٥با 

قطع احتماؿ العاقد الزرع بأف  )فإف(لق كتوقعت غالب ما إذا صرح بالزراعة أك أط
إما بالنص على غّبه كأف ينزؿ فيها أك يسكنها أك ٯبمع ُّا ا٢بطب أك اكَباىا  )نفاه(

على أف ال ماء ٥با كأف قاؿ آجرتك ىذه األرض كال ماء ٥با صحت اإلجارة أما ُب 
ة لغّب الزراعة لكن ٧بلها األكٔب فظاىر كأما ُب الثانية فؤلنو يعرؼ بنفي ا٤باء أف اإلجار 

إف قاؿ مع ذلك لينتفع ُّا كإف ٓب ٲبيز ا٤بنفعة فإف ٓب يقلو اشَبط بياهنا كما دؿ عليو  

                                                           

 .(َُ/ُٓاَّموع ) (ُ) 

 ب من نسخة )ب( َّٕبداية لوح  (ِ) 

 (َُٖ/ُُالنهر، أم: جانبو. انظر: هتذيب اللغة ) شط الشط(  ّ) 
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كما صرحا بو بعد كأفهم   (ِ)ُب الباب الثاين ككبلمهما ُب الباب األكؿ (ُ)كبلـ الشيخْب
االستيجار للزراعة تقييده بالنفي أنو ال أثر لعلم العاقدين بانتفائو ألف العادة ُب مثلها 

فبل بد من الصرؼ عنها باللفظ كلو قاؿ: آجرتك للزراعة كال ماء ٥با غالب فقضية ما 
الصحة إف أمكن  (ٓ)صريح ُب الصحة كٕبث السبكي (ْ()ّ)تقرر البطبلف ككبلـ ا١بورم

بإحداث ماء ٥با ٕبفر بئر ك٫بوه كفائدة نفي ا٤باء براءة ا٤بؤجر من التزامو ٖببلؼ ما إذا 
كأجرتكها كٓب يقل كال ماء ٥با كال عْب (ٔ)قع من مطر أك سيل نادر كاستحسنو األذرعيتو 

ا٤بنفعة كال عمم فإف كانت ٕبيث يطمع ُب سوؽ ا٤باء اليها ٓب يصح العقد الف الغالب 
ُب مثلها االستئجار للزراعة فكأنو ذكرىا كاف كانت ٕبيث اليطمع ُب ذلك كقلة ا١ببل 

عن النص أنو لو أكراه  (ٕ)ارفة عن إرادة الزرع كنقل البلقيِبصح اكتفاء بالقرينة الص
أرضا بيضاء ال ماء ٥با على أف يزرعها إف شاء أك يفعل ُّا ما شاء صح الكراء أك لزمو 

                                                           

 (  ُٗٗ – ُٖٗ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُُْ/ٔ) فتح العزيز(ُ) 

 ( ُُٖ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ٓٗ/ٔ) فتح العزيز( ِ) 

ٔبيم  –، نسبة إٔب جور ا١بورم: ىو علي بن ا٢بسْب، القاضي أبو ا٢بسْب ا١بورم(ّ) 
مضمومة ٍب كاك ساكنة كراء مهملة مدينة بفارس. قاؿ ابن الصبلح: ))كاف من أجبلء 
الشافعية. كقد لقي أبا بكر النيسابورم كركل عنو((. صنف ا٤برشد ُب عشرة أجزاء، 

، طبقات ّْٓ/ُت األسنوم كا٤بوجز على ترتيب ا٤بختصر. كٓب يؤرخ كفاتو. انظر: طبقا
 .ُِٗ/ِابن قاضي شهبة 

 ( ِّّ/ٓ(، النجم الوىاج )ِّٔ/ِٙبرير الفتاكم ) (ْ) 

 ( ِّٔ/ِٙبرير الفتاكم ) (ٓ) 

( قاؿ االذرعي كىذا حسن بالغ كمن أكضح األمثلة أف تكوف ٦باكرة ِْْ/ّقوت اتاج )(ٔ) 
 األرض للمستأجر ٥با شرب أك دكالب يكفيها. 

 ( ِّٓ/ِ) التدريب(ٕ) 
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كىذا أصل كلما اعتيد من إجارة أرض ال ماء ٥با موثوؽ بو  :كإف ٓب يزرع قاؿ أبو زرعة
لصحة فيها. انتهى. كىذا الذم اعتيد نقلو مقيبل كمراحا كللزراعة إف أمكن كمقتضاه ا

كأنو كاف يعلمو للموثقْب حيلة لتصحيح اإلجارة  (ِ)عن ابن بنت األعز (ُ)ابن الرفعة
كأطاؿ ُب االستدالؿ لو ٗبا ، قبل الرأم لكن الذم اعتمده السبكي بطبلف ىذه اإلجارة

ن ُّا كىو حاصلو أنو إٯبار لثبلث منافع مشكوؾ ُب آخرىا إف خصص قولو إف أمك
الظاىر كُب ٝبيعها إف عاد للجميع كما ىو ا٤بعركؼ من ا٤بذىب كعليهما فا٤بعقود عليو 

قاؿ: كطريق تصحيحها أف يقاؿ لتنتفع ُّا ، غّب معلـو على تقدير عدـ إمكاف الزرع
كللزراعة سواء أذكر مع ذلك قولو إف أمكن أك حذفو كىو ، فيما شئت مقيبل كمراحا

ىذه عموما فهي كما لو قاؿ ١بميع ا٤بنافع كتلك خاصة بثبلث أكٔب كالفرؽ أف ُب 
منافع أخراىا ال يصح االستيجار ٥با قبل الوثوؽ بالدين فيبطل غّبىا أيضا بانضمامها 

من أنواع  (ّ))فلو(إليو كال يأٌب تفريق  الصفقة ىنا ٤با ىو ظاىر كإذا صحت إجارهتا 
ل ا٤باء إليها من موضع آخر [ كزرع إذا ٞبِ/َّٕ] )غير غرس وبناء(االنتفاع 

ٖببلفهما ألف مقتضى ذكر ا٤بدة التفريع عند انقضائها كٮبا للتأبيد فاشَبط التصريح ُّما 
الصادر من مؤجره لو ُب (ْ))بانتفع ما شئت(من ٍب كاف لو )و(أك ذكر ما يعمهما 

، أك مراحا من الغراس كالبناء كغّبٮبا كاٚباذىا مقيبل )كلٌّ(األرض الٍب ٥با ماء كغّبىا 
بأف يبِب ُب بعضها كيغرس كيزرع ُب ، إما على البدؿ أك مع ٝبع الكل ُب أجزائها

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: يوسف طو   ّْْا٤بطلب العإب ص  (ُ) 

 (ّّّ/ٓالنجم الوىاج ) (ِ) 

 أ من نسخة )ب( َّٕبداية لوح  (ّ) 

 ُب )ب( اك كيف شئت (ْ) 
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عمبل بعمـو ما شئت لكن شرط عدـ اإلضرار ١برياف  (ُ)بعضها كما مشلو كبلمهم
 (ِ)قالو الزركشي، العادة بأف األراضي إذا زرع فيها شيء ُب سنة أرٰبت منو ُب أخرل

اه إٔب كل من زيادتو كٗبا تقرر عرؼ أف األرض حيث صلحت كقولو: فإف بق، (ّ)كغّبه
لزرع كبناء كغراس أك الثنْب منها اشَبط بياف ما يستأجر لو ألف منافع ىذه ا١بهات 

فإف ٓب يصح إال ١بهة كاحدة كفى اإلطبلؽ كأرض اإلحكار ، ٨بتلفة كضررىا ٨بتلف
اس كال ٯبب ُب الدار تبيْب ما فإنو يغلب فيها البناء كبعض البساتْب فإنو يغلب فيها الغر 

بأهنا قد تستأجر  (ْ)كاعَبضو الشيخاف، يتسأجر لو لتقارب السكُب ككضع ا٤بتاع فيها
فيها كذلك أكثر ضررا ٩با جعلوه  (ٔ)كلطرح الزبل (ٓ)أيضا لعمل ا٢بدادين كالقصارين

لى ا٤بعهود ُب مثلها فبل كأجيب بأف العقد ٰبمل ع، مبطبل ُب األرض موجود ىنا
كلو أجره ليزرع فيها  (ٖ)كغّبه (ٕ)يسكنها  ٤با ال يليق ُّا كيؤيده ما مر عن الزركشي

                                                           

 ( ِِٕ/ٓ(، هناية اتاج )ُّٓ/ٔ(، ٙبفة اتاج )ُِْ/ِحاشية الرملي على األسُب )(ُ) 

ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب، النجم الوىاج  ِٕٖالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (ِ) 
(ٓ/ّْٕ) 

 ( ْٕٓ/ّ(، مغِب اتاج )ِّٗ/ُفتاكل ابن الصبلح ) (ّ) 

 (ُٗٗ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُُٓ/ٔ) فتح العزيز(ْ) 

نظر: ا٤بعجم بالقصرة. ا كدقو ببلو نسجو بعد النسيج يهيأ ككاف للثياب : ا٤ببيضالقصار(ٓ) 
 (ّٕٗ/ِالوسيط )

الزرع. انظر: معجم اللغة  كإصبلح األرض تسميد ُب ا٢بيوانات، كيستخدـ : ركثالزبل(ٔ) 
 (ِٕٗ/ِالعربية ا٤بعاصرة )

  ِٖٕتقدـ ُب السراج ص (ٕ) 

  تقدـ عن ابن الصبلح ُب فتاكيو.(ٖ) 
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ما شاء لتناكب االختبلؼ ُب ذلك لكن  (ُ)كأطلق صح كزرع ما شاء ككذا ليغرس كيبِب
اإلطبلؽ  (ْ)ما إذا أجر عن نفسو كإال ٓب يكف (ّ)كغّبه (ِ)٧بلو كما ٕبثو الزركشي

كا٤براد باإلطبلؽ ُب البناء اإلطبلؽ عن ذكر ما يبُب أما موضع البناء ، وجوب االحتياطل
كطولو كعرضو فبل بد من بيانو كما يأٌب أك ليزرع أك يغرس أك ليزرع نصفا كيغرس نصفا 
كٓب ٱبص كل صنف بنوع أك قاؿ: فازرع كاغرس كٓب يبْب القدر ٓب يصح ُب الثبلثة 

كر ُب األكٔب على أنو يفعل ايهما صح كما نقل عن لئليهاـ حٌب لو قاؿ ما ذ 
كيؤيده قو٥بم: لو قاؿ: إف شئت فاغرس أك ازرع صح لرضاه بأشدٮبا  (ٔ()ٓ)التقريب

من )و(، ضررا كيتخّب بينهما  ك٩با ال يقدر على تسليمو حاال إجارة العْب على مستقبل

                                                           

 ُب )ب( اك ليبِب (ُ) 

 ٙبقيق/الطالب:  عبدالكرًن أبو حسْب. ِٖٔتكملة الكاُب ص  السراج الوىاج(ِ) 

 ( ْٕٓ/ّ(، مغِب اتاج )ُْٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(ّ) 

 ُب )ب( يكفيو(ْ) 

 ذكره كالبسيط، كقد كالوسيط النهاية ُب عنو الشاشي، ينقل القفاؿ بن التقريب: للقاسم(  ٓ) 
القاسم، : غط، كصوابو القاسم، كىو بوأ: قاؿ الرىن، لكنو كتاب من الثاين الباب ُب الغزإب
 إف: التيمم كتاب من الثالث الباب ُب كالوسيط الوجيز مشكبلت شرح ُب العجلي كقاؿ

 صاحب: يقاؿ فلهذا: قاؿ القاسم، ٍب ابنو إنو القفاؿ، كقيل بكر أبو ىو التقريب صاحب
 .اإلُّاـ على التقريب

 با٤بدرسة الكتب خزانة كستمائة، ُب كستْب ٟبس سنة شواؿ ُب كرأيت: -أم ابن خلكاف-قلت
٦بلدات،  عشر حساب من ٦بلدات، كىي ست ُب التقريب كتاب اركسة بدمشق العادلية
 النسخة كانت الشاشي، كقد القفاؿ بكر أيب ابن القاسم ا٢بسن أيب تصنيف بأنو عليو ككتب

 (ََِ/ْمسعود. انظر: كفيات األعياف ) الدين قطب للشيخ ا٤بذكورة

 (ُْٓ/ِأسُب ا٤بطالب ) ( ٔ) 
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ابة سنة من غدا كآجرتك الد)َعْيِنية(إجارة  )لمستقبل في(تصح إجارة  )ال(ٍب 
أك ا٢بانوت ك٫بوه ٩با يستمر االنتفاع بو عادة أياـ شهر ال لياليو ألف ، كلتخرج ُّا غدا

منفعتها ُب الغد ك٫بوه غّب مقدكرة التسليم ُب ا٢باؿ فأشبو بيع العْب على أف سلمها 
غدا كألف زماف االنتفاع ُب الثانية ال يتصل بعضو ببعض فتكوف إجارة من مستقبل 

اإلجارة بزمن ليبل أك غّبه كالعادة إذ ال  (ُ)العبد كالدابة ألهنما عند مطلق ٖببلؼ
يطيقاف العمل دائما أما إجارة الذمة فيجوز فيها تأجيل العمل قياسا على السلم  

كالدابة ، غرة شهر كذا بكذا بشركط األجرة السابقة مكةكألزمت ذمتك ٞبلي إٔب 
أطلق اإلجارة فهي حالة كما ُب السلم كال تصح اإلجارة ٤بستقبل ُب العينية اآلتية فإف 

كأف أجر من   )من مستأجر(ُب ثبلث صور أف يؤجر العْب زمنا مستقببل  )إال(مطلقا 
زيد دارا سنة ٍب أجرىا ُب أثنائها السنة الٍب تليها منو التصاؿ ا٤بدتْب مع اٙباد ا٤بستأجر 

ما لو أجرىا من غّبه لعدـ اٙباد ا٤بستأجر كال يؤثر فسخ كما لو أجرٮبا دفعة ٖببلؼ 
لو ٗبنفعتها سنة  (ْ)كمثل ذلك ما لو ]أكصي[ (ّ()ِ)األكٔب ُب الثانية لعركضو قالو الرافعي

ككذلك ا٤بعتدة ا٤بستحقة للسكُب  (ٓ)[ فاللوارث أف يؤجرىا منو السنة]الثانية[ُ/َّٖ]
ٖببلؼ ا٤بستعّب دارا شهرا ال تصح إجارهتا لو باألشهر ٥با استيجارىا ا٤بدة الٍب تليها 

كخرج بقوٕب ُب اثنائها  ، قبل فراغو ألنو غّب مستحق لتلك ا٤بنفعة ألف ا٤بعتب الرجوع فيها
الداؿ عليو كبلمو كأصلو ما لو قاؿ: أجرتكها سنة فإذا انقضت فقد أجرتكها سنة 

                                                           

 ُب )ب( اطبلؽ(ُ) 

 ب من نسخة )ب( ُّٕبداية لوح (ِ) 

 (ٕٗ - ٔٗ/ٔ) فتح العزيز (ّ) 

 ُب األصل )أ( مالو رضي (ْ) 

 ساقط من )أ((ٓ) 
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 (ُ)كأفهم كبلمو كأصلو، أخرل فبل يصح العقد الثاين كما لو حصل فصل بْب السنتْب
خبلفا للشارح إذ اسم الفاعل حقيقة ُب ا٢باؿ أنو لو استؤجرت دار من مستأجر سنة 
فللمالك أف يؤجرىا السنة األخرل من الثاين ألنو ا٤بستحق اآلف للمنفعة ال من األكؿ  

 (ٓ)كجـز بو ُب األنوار(ْ)كالبغوم(ّ)كاقتضاه كبلـ القاضي(ِ)كما ٲبيل إليو كبلـ الشيخْب
 (ٕ)كقوؿ القفاؿ، (ٔ)كمن ٍب أفٌب بو أبو زرعة، ألنو اآلف غّب مستحق للمنفعة كىو متجو

أنو  (ٗ)أنو اعوض كالزركشي(ٖ)كإف قاؿ السبكي، ٯبوز من األكؿ دكف الثاين ضعيف
عنو من أنو ال ٯبوز للمشَبم إٯبار ما أجره البائع من  (َُ)كما نقلو الشيخاف، أقول

على كبلمو السابق كالذم يقتضيو كبلـ  (ُُ)ما مبِب قالو أبو زرعةالغّب إذ ال معاقدة بينه
٩بن تقدـ ا١بواز ألنو ا٤بستحق اآلف للمنفعة كلو تردد ُب جواز إٯبار الوارث ما  (ُِ)غّبه

                                                           

 (ّٖٕا٢باكم الصغّب )ص:  ( ُ) 

 (ُِٖ/ٓ(، ركضة الطالبْب ) ٕٗ – ٔٗ/ٔ) فتح العزيز (ِ) 

 (ِٕٕ/ٓهناية اتاج )(ّ) 

 (ِّْ/ْتهذيب )ال (ْ) 

 (ُُٓ/ِاألنوار )(ٓ) 

 اٞبد سيد عبدا:  الطالب/ٙبقيق ِٕٕ(، اإلسعاد ص ِٔٔ/ِٙبرير الفتاكم ) (ٔ) 

 (َْٖ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٗ/ٔ) فتح العزيز( ٕ) 

 (َُْ/ٔٙبفة اتاج )(ٖ) 

 (َْٖ/ِأسُب ا٤بطالب )(ٗ) 

 (ُِٖ/ٓ(، ركضة الطالبْب ) ٕٗ- ٔٗ/ٔ) فتح العزيز  (َُ) 

 ( ِٔٔ/ِٙبرير الفتاكم ) (ُُ) 

 كصاحب التهذيب كقد تقدـ.(  ُِ) 
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ا١بواز ألنو نائبو كىو ظاىر  (ِ)كغّبه (ُ)أجره ا٤بيت من ا٤بستأجر كالذم رجحو الزركشي
كلو أجرىا األكؿ من الثاين بعض ا٤بدة ، ا٤بنع (ّ)رعيكإف كاف ظاىر كبلمو كما قالو األذ

فاألكجو أنو ال ٯبوز لو استئجار ما بعد مدتو للفصل بْب مدتيو ٗبا استحقو الثاين من 
أكثر  (ْ)كمشل كبلمهم ا٤بطلق كالوقف فلو شرط الواقف أف ال يؤجر]الوقف[، بقية ا٤بدة

ثبلثا ُب عقد كثبلثا ُب عقد قبل مضى ا٤بدة صح كما  من ثبلث سنْب فأجره الناظر
ببطبلف العقد  (ٖ)لكن أفٌب ابن الصبلح، (ٕ)نظرا إٔب ظاىر اللفظ (ٔ()ٓ)قالو ابن األستاذ

كعللو بأف ا٤بدتْب ، من ا٤بستأجر (ٗ)الثاين كإف قلنا تصح إجارة الزماف ]القابل[

                                                           

 ٙبقيق/الطالب:  عبدالكرًن أبو حسْب  ِٖٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (ُ) 

  (، َْٖ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ُْٓ/ّمغِب اتاج ) (ِ) 

ة ا٤بوجودة (، كٓب أجد ُب القوت إال أنو تردد كيظهر السقط ُب الطبعَْٖ/ِأسُب ا٤بطالب )(ّ) 
 للقوت كا ا٤بستعاف.

 ساقط من )أ((ْ) 

، كماؿ الدين أبو ابن األستاذ: أٞبد بن عبد ا بن عبد الرٞبن بن علواف األسدم ا٢بليب(ٓ) 
ا، ٧بدثا، جوادا، متواضعا، أصيبل ُب العلم العباس. ا٤بعركؼ بابن األستاذ. كاف عا٤با، فقيه

كالرئاسة كالوجاىة. شرح الوسيط ُب ٫بو عشر ٦بلدات، كلو حواشي على فتاكل ابن الصبلح. 
، طبقات ابن ُْٓ/ُىػ. انظر: طبقات األسنوم ِٔٔىػ، كتوُب ُّا سنة ُُٔكلد ٕبلب سنة 

 .َّٖ/ٓ، شذرات الذىب ُِْ/ٕ، النجـو الزاىرة ُِٖ/ِقاضي شهبة 

ٙبقيق/الطالب:   عبدالكرًن أبو حسْب، اإلسعاد  ِٗٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب  ص (  ٔ) 
 اٞبد.  سيد عبدا:  الطالب/ٙبقيق ْٕٕص 

 .ِٕٕ/ٓ، هناية اتاج ّْٓ/ِانظر: مغِب اتاج (ٕ) 

 (ّْْ/ُفتاكل ابن الصبلح )(ٖ) 

 ُب )أ( العامل(ٗ) 
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قاؿ ُب ، حد فخالف شرط الواقفُب العقدين ُب معُب العقد الوا (ُ)]ا٤بقبلتْب[
ككاضح أف ىذا أقرب إٔب ، انتهى، كما أفٌب بو متجو جدا، ُب بعض نسخو (ِ)اإلسعاد

ٍب رأيت ، غرض الواقف كاألكؿ أقرب إٕب لفظو كميلهم إٔب مراعاة األلفاظ أكثر
جـز باألكؿ ككأنو ٤با ذكرتو كعبارتو كلو شرط أف ال يؤجر أكثر من  (ّ)صاحب األنوار

فأجر عشر سنْب مثبل ُب عشرة عقود كل عقد سنة بأجرة مثل تلك السنة من  سنة
أيضا كلو أجر ا٤بستأجر اخر ٍب  (ْ)شخص صحت اإلجارات كلها انتهى كبو جـز غّبه

كفارؽ نظّبه ُب البيع  (ٓ)تقابل األكؿ مع ا٤بؤجر صحت اإلقالة كما ٕبثو السبكي
بأف  )متعاقبين(من  )أو(لتعاقبو(ٔ)ن غّبهبانقطاع علقتو ٖببلؼ اإلجارة أك يؤجر دابة م

متعاقبة بينهما كسكتا أكشرطا ركوب أحدٮبا أك ا٤بكَبم أكالن فيصح ٍب  (ٕ)يؤجرىا ]لو[
يقتسماف سواء اكردت  اإلجارة على العْب أـ الذمة لثبوت االستحقاؽ حاال كالتأخّب 

كب ىو أكال فبل تصح ُب لّب (ٖ)الواقع من ضركرة القسمة كالتسليم أما إذا أجره ]معاقبو [
إجارة العْب كما علم من كبلمو السابق لتأخر حق ا٤بكَبم كتعلق اإلجارة ىنا با٤بستقبل 
كبأف يؤجرىا الثنْب لّبكب ىذا زمنا كاآلخر مثلو فتصح كيستحقا الركوب حاال لوقوع 

  [ التأخّب من ضركرة القسمةِ/َّٖكيكوف ] (ٗ)ذلك ٥بما دفعة ٍب يقتسمانو با٤بهايأة
                                                           

 ُب )أ( ا٤بتصلتْب (ُ) 

 د كبلمو ىذا ُب النسخة الٍب عندم كا ا٤بستعاف.ٓب أج( ِ) 

 ( َِٖ/ِاألنوار )( ّ) 

 ٙبقيق/الطالب:  ٧بمد البعيجاف  ٕٔٓ-ٓٔٓ(، االبتهاج  ص ِّٕ/ٔ) فتح العزيز( ْ) 

 ( ِْٓ/ّ(، مغِب اتاج )ُّٕ/ّ(، الغرر البهية )َْٖ/ِأسُب ا٤بطالب ) (ٓ) 

 ُب )ب( )من متعاقبْب( بدكف غّبه  (ٔ) 

 ساقط من )أ( (ٕ) 

 ساقط من )أ( (ٖ) 

: أمر يتهيأ القـو عليو: أم يَباضوف عليو ذكره الصغاين ُب التكملة. انظر: النظم ا٤بهايأة (ٗ) 
= 
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حق الثاين (ُ)كما مر كقضيتو أنو لو شرط ركوب أحدٮبا بعينو أكال بطلت لوقوع تأخر
قصدا ٍب إف جرت للعقب عادة مضبوطة زمن أك مسافة فذاؾ كإال كجب بياهنا كهذا 

الركوب يومْب أك  (ّ)كىذا مثلو كليس ألحدٮبا طلب ا٤بشي إذ (ِ)يركب يوما أك فرسخا
نعم إف اتفقا على ذلك جاز حيث ال ضرر فيو على ، بأكثر ٤با ُب دكاـ ا٤بشي من التع

بالركوب أقرع بينهما كلو أطلق اثناف (ْ)الدابة كال على ا٤باشي كلو تنازعا ُب ]البداية[
استئجار دابة ال ٙبملهما أم بأف يلحقها بركوُّما معا ضرر كلو بأف تعجز عن مشيها 

كلو اكَبل كل الدابة ، با ٝبيعاُّما على عادهتا فيما يظهر ٞبل على التعاقب كإال رك
إٔب نصف ا٤بسافة أك نصفها إٔب كلها أك دابة لّبكبها نصف ا٤بسافة أك نصفها إٔب ٧بل  
كذا صحت مشاعة كاقتسما با٤بسافة ككذا بالزمن لكن اسوب حيث اقتسما ىنا أك 

زمن ُب ما مر بالزمن ىو زمن السّب فلو نزؿ أحدٮبا السَباحة أك لعلف دابة ٓب ٰبسب 
يؤجر نفسو إجارة  )أو(النزكؿ ألف نفس الزمن غّب مقصود كإ٭با ا٤بقصود قطع ا٤بسافة 

قبل أشهره حيث ٓب يتأت اإلتياف بو من بلد العقد إال بالسّب قبلها  )في حج(عينية 
ككذا اإلجارة فيها ليحـر من ا٤بيقات فيصح كل منهما كإف ٓب تقع أعمالو إال ُب زمن 

أم زمن سفر الناس من بلد  )وقت السفر(كقوع االستيجار لكن يشَبط (ٓ)مستقبل
                                                           

تنبيو ا٤بناكبة انظر: ٙبرير ألفاظ ال بًا٥ٍبىٍمز (، كقاؿ النوكم ا٤بهايأةُٕٗ/ُا٤بستعذب )
(ُ/ِّٔ) 

 أ من نسخة )ب( ُّٕبداية لوح  (ُ) 

(، كىو يساكم بالتقدير ا٤بعاصر َِْ/ِ: ثبلثة أمياؿ ىامشية. انظر: النجم الوىاج )الفرسخ( ِ) 
 (ُِٔكم. انظر: ا٤بقادير الشرعية كاألحكاـ الفقهية ا٤بتعلقة ُّا مد الكردم ص )َْ.ٓ

 الركوب ُب )ب( أك(ّ) 

 ُب األصل غّب كاضحة (ْ) 

 ُب )ب( مستقل(ٓ) 
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ا٤براد بوقتو ما يشمل زمن التهيؤ لو فيعذر ُب تقدًن العقد على ا٣بركج )و(اإلجارة للحج 
للخركج فيها شبا زاد كٙبصيل مركوب ك٫بوه للحاجة أما  )يتهيأ(من البلد با٤بدة الٍب 

شهره لتمكن األجّب من الشركع عقب االستيجار لو ٗبكة ك٫بوىا فبل ٯبوز إال ُب أ
العقد كأما اإلجارة لو ُب الذمة فيجوز تقدٲبها على ا٣بركج بل كتعيْب ما بعد السنة 
األكٔب من شيء إمكانو كألزمتذمتك ٙبصيل ا٢بج عِب من سنة كذا كخرج با٢بج العمرة 

ف لنا صورا كعلم ٩با مر أ، فيجوز االستيجار ٥با مطلقا إلمكاف اإلحراـ ُّا عقب العقد
غّب الثبلثة الٍب ذكرىا ا٤بصنف كاستيجار األرض للزراعة كا٤باء عليها كالدار ا٤بشحونة 

آخر  (ُ)باألمتعة إذا أمكن تفريغها ُب مدة ليس ٤بثلها أجرة كما صححو ُب الركضة
الباب كإف بيع أصلها أٌكلو على أنو يشَبط االشتغاؿ بنقلها حاال ككأف استأجر حيوانا 

ياـ فقط كمثل ذلك ما لو أجر دارا ببلد آخر فإنو يصح كما رجحو لعمل األ
كال ينافيو تصحيحو بطبلف بيع ا١بمل كزنا ككأف يباع قبل كزنو إلمكاف بيعو (ِ)النوكم

جزافا كيفرؽ بأف التسليم ُب الغائب ٰبصل ٗبضي زمن بيعو فبل نظر فيو إٔب تسليم 
، و كزنا فيما ذكر يتعذر تسليموكأما ا٢باضر فبل بد فيو من ذلك كعند بيع، حسي

أك مكاتبة كما ٕبثو  )في حرة(اإلجارة العينية إلرضاع أك مهره )وبطلت(
إف كاف غائبا غيبة بعيدة أك  )إال(ألف أكقاهتا مستغرقة ٢بق الزكج  )مزوجة((ّ)األذرعي

طفبل فأجرت نفسها لعمل ُب منز٥با ٕبيث يظن فراغها منو قبل ٛبكنو من التمتع ُّا 
 .(ٓ)كإف نازعو فيو الشارح (ْ)ح كما ٕبثو األذرعيفيص

                                                           

 (ُُٖ/ٓركضة الطالبْب ) (ُ) 

 ( ِّْ/ٓ(، النجم الوىاج )ِٖٓ/ٓركضة الطالبْب ) (ِ) 

 (ّْْ/ِ(، مغِب اتاج )ِْٔ/ّقوت اتاج ) (ّ) 

 (ُّٗ/ّ(، حاشية العبادم )ِْٔ/ّقوت اتاج ) (ْ) 

 ا٤برجع السابق  (ٓ) 
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من استؤجرت لعمل ُب منز٥با كىو ال يشغلها عن حق الزكج بوجو (ُ)كقياسو ]أف[
[ أم الزكج كإف ٓب يأذف ُ/َّٗ] )منو(كانت إجارهتا   )بإذف زوج أو(جاز أك كانت 

من إيفاء ما قبل استيجارىا ألف ا٤بنع كاف ٢بقو كقد زاؿ كلو بزكج يستأجره مكنها 
كليس ٤بستأجر منع زكج من كطئها ُب أكقات ، كما لو أذف ٥با ُب إٯبار نفسها،  التزمتو

فراغها كال نظر إٔب توقع حبلها الذم ينقطع بو اللنب أك يقل إذا استؤجرت لرضاع ألنو 
يشكل عليو ما مر ُب الرىن إال أف يفرؽ  (ّ)كقد (ِ)يتوىم فبل ينقطع بو الوطء ا٤بستحق

كبأف االحتماؿ ٍب يبطل ا٢بق بالكلية ٖببلؼ ىنا كخرج ، علقحق ا٤برهتن أقولبأف ت
بقولو من زيادتو حرة كٗبا بعدىا األمة غّب ا٤بكاتبة فلسيدىا إٯبار عينها ليبل كهنارا كلو 
بغّب إذف الزكج ألف لو االنتفاع ُّا كليس للزكج منعها من ا٤بستأجر ألف يده يد السيد 

ستأجر منعو من الوطء كإف استؤجرت لئلرضاع كبالعينية إجارة الذمة ُب االنتفاع كال للم
: ٍب إف كجدت فرصة كعملت استحقت (ٓ()ْ)فتصح كلو بغّب إذف الزكج قاؿ ُب الوسيط

منو ألنو غّب  )ولو لولدىا(األجرة كتصح إف استأجر زكجتو لكل عمل كإرضاع 
ستمتاع كللحبس فبل مستحق عليها شرعا كقيل ال تصح ألهنا أخذت منو عوضا لبل

                                                           

 ساقط من )أ((ُ) 

 ُب )ب( بدكف ا٤بستحق(ِ) 

 ب من نسخة )ب( ِّٕبداية لوح (ّ) 

رٞبو -الشافعي، قاؿ النوكم  ا٤بذىب ُب عليها ا٤بعتمد الوسيط ُب ا٤بذىب، أحد الكتب(  ْ) 
ا٤ببسوطات،  الفركع، من تصنيف ُب الشافعيْب أصحابنا من العلماء أكثر : كقد-ا

، مشهور ىو ما ا١بليلة قواعد، كالنفائسكال األحكاـ من فيها كا٤بختصرات، كأكدعوا  معلـو
ٝبعا، كترتيبان، كإٯبازان، كتلخيصان، كضبطان، كتقعيدان، كتأصيبلن،  أحسنها العنايات، كمن ألىل

 (ٖٕ-ٕٕ/ُالغزإب. انظر: التنقيح ُب شرح الوسيط ) حامد أيب الوسيط، لئلماـ: كٛبهيدان 

 (َُٔ/ُلديباج ُب توضيح ا٤بنهاج )(. انظر: كذلك أُْ/ْالوسيط ُب ا٤بذىب )(ٓ) 
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كغّبه كما  (ِ)بنقصو بسائر األعماؿ كال فرؽ بْب اللبأ (ُ)يستحق شيئا آخر كرده الرافعي
. ٍب كعبارهتما ٯبب على األـ أف (ْ)ُب النفقات كبو صرح الشيخاف (ّ)سيذكره كأصلو

عليو األجرة إف كاف ٤بثلو أجرة ٍب حكى كجها مقاببل لو  ك٥با أف تأخذ ترضع كلدىا اللبأ
كأبو  (ٓ)ٍب قاال كالصحيح األكؿ كما يلـز بذؿ الطعاـ للمضطر بذلو فما ٕبثو الزركشي

من منع إجارهتا لو ىو ىذا الوجو ا٤برجوح كعلم من قولو  (ٖ)كغّبه (ٕ)كالقونوم(ٔ)زرعة
)في من ٍب بطلت اإلجارة )و(٢بسي السابق مقدكر التسليم شرعا أف العجز الشرعي كا

) قلعها بأف كانت صحيحة كليس ٥با أٓب شديد كٓب يستحق قلعها  قلع سن إف حـر
كالزمر كنقل  (ٗ)لقصاص للعجز عنو شرعا فهو كاالستيجار لسائر ارمات كالنياحة

أك ، أك السحر، أك اإل٪بيل، كتعليم التوراة، ا٣بمر غّب اَبمة من بيت إٔب آخر ال لّباؽ
أك ٣بتاف صغّب ال يتحمل أ٤بو ككما ٰبـر أخذ األجرة على اـر ٰبـر إعطاؤىا ، الفحش

كإعطاء الشاعر لئبل يهجو كالظآب ليدفع ظلمو كا١بائر ، إال لضركرة كفك األسّب
ليحكم با٢بق أما إذا حل قلعها بأف صعب أ٤بها كقاؿ األطباء أكثقو منهم فيما يظهر 

                                                           

 (َُِ/ٔ) فتح العزيز(ُ) 

: كًعنىب، أكؿ اللنب عند الوالدة. قاؿ أبو زيد: كأكثر ما يكوف ثبلث حلبات، كأقلو: اللبأ(ِ) 
، ِّٔ، ا٤بصباح ا٤بنّب صػُٖٓ، ٨بتار الصحاح صػِٗٗحلبة. انظر: ٙبرير ألفاظ التنبيو صػ

 .ّٕٓة الفقهاء صػمعجم لغ

 (ّٖٕا٢باكم الصغّب )ص: (ّ) 

 (َْْ/ٖ( ك ركضة الطالبْب )ٕٓ/َُ) فتح العزيز(ْ) 

 ٙبقيق/الطالب:  عبد الكرًن أبو حسْب . ِْٔ- ِّٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص  (ٓ) 

 (ُْٓ/ْ(، حاشية ا١بمل )ِْٔ/ِٙبرير الفتاكم )(ٔ) 

 سعد الشهراين.ٙبقيق/الطالب:   ُٔٔشرح القونوم  ص (ٕ) 

 ٙبقيق/الطالب:  عبد الكرًن أبو حسْب  ِْٔانظر: السراج الوىاج تكملة الكاُب ص ( ٖ) 

 (ُِ/ْللحزف. انظر: اكم كايط األعظم ) ٯبتمعن : النساءالنياحة(  ٗ) 
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فيجوز  (ُ)جب لقصاص كما أفاده كبلمو دكف كبلـ أصلوأنو يزكؿ بالقلع أك ك 
كال ٯبب  (ّ)كا٢بجامة ككالسن الوجيعة اليد ا٤بتآكلة (ِ)االستيجار لو للحاجة كالفصد

ا٤بستأجر على ٛبكْب األجّب من القلع كال ينافيو قو٥بم: ٯبب تسليم العْب لؤلجّب ليعمل 
يعمل فيو أك دفع األجرة من غّب عمل فيها ألنو ال ٯبب تسليمو لو عينا بل تسليمو لو ل

كيلـز لو كاألجرة بتسلميو نفسو كمضى مدة إمكاف العمل لكنها غّب مستقرة حٌب لو 
بريت أك سقطت رد األجّب األجرة النفساخ اإلجارة كفارؽ ما لو حبس الدابة مدة 
 إمكاف السّب حيث تستقر عليو األجرة لتلف ا٤بنافع ٙبت يده كال يصح استيجار عْب

ٖببلؼ ذمية أمنت  (ْ)حائض لكنس مسجد إف كانت مسلمة كما ٕبثو األذرعي
التلويث ٢بل ٛبكْب الكافر ا١بنب من ا٤بكث ُب ا٤بسجد كىو متجو إف قلنا إف ا٢بائض 

فإف استأجر عْب مسلمة ، [ كا١بنب ُب ذلك كفيو خبلؼ مرت اإلشارة إليوِ/َّٗ]
ت ا٤بنفعة شرعا فإف تعدت ككنستو لكنسو اليـو مثبل فحاضت انفسخت اإلجارة لفوا

االنفساخ ٗبا إذا حاضت عقب اإلجارة كٓب تزد ا٤بدة  (ٓ)ٓب تستحق أجرة كقيد السبكي
مر أنو ال بد ُب ا٤بنفعة ا٤بستأجر )و(كإال انفسخت ُب قدره فقط  (ٔ)على قدر ا٢بيض

ة كٓب ٧بتاجو للني )في قرب(٥با من كقوعها للمستأجر أك نائبو فلذلك بطلت اإلجارة 
                                                           

 (ّٕٗا٢باكم الصغّب )ص:  (ُ) 

 منها عرؽ قطع الناقة، إذا فصد كفصادا، ككذلك فصدا يفصد فصد العرؽ فصد :الفصد( ِ) 
 (َُْ/ُِ(، هتذيب اللغة )ٔٓٔ/ِليشرب. انظر: ٝبهرة اللغة ) دمو فاستخرج

 (َُٖ/ُمنو. انظر: معجم اللغة العربية ا٤بعاصرة ) يتآكل العضو ُب : داءاآلكلة(  ّ) 

 (ُّٕ/ٔ(، ٙبفة اتاج )ِْٔ – ِْٓ/ّج )قوت اتا  (ْ) 

 (َْٗ/ِحاشية الرملي ) (ٓ) 

 أقصى من ٱبرج جبلة (، كاصطبلحا: دـُّْ/ٕ: السيبلف. انظر: لساف العرب )ا٢بيض لغة( ٔ) 
 (، غايةّّٖ/ُ(، ٙبفة اتاج )ٗٗ/٨ُبصوصة. انظر: أسُب ا٤بطالب ) أكقات ُب ا٤برأة رحم

 (ٖٔالبياف )
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تقبل النيابة كالصبلة كالصـو إذ القصد منها امتحاف ا٤بكلف بكسر نفسو بفعلها كال 
كلو لنافلة كالَباكيح ألف فائدهتا من ٙبصيل  )كإمامة(يقـو األجّب مقامو ُب ذلك ك

فضيلة ا١بماعة ال ٙبصيل للمستأجر بل األجّب كغّب ٧بتاجة ٥با إف كانت فرض كفاية 
ف ٓب ٱبتص شخص كال ٧بل كجهاد استؤجر لو مسلم كلو عبدا بأ (ُ)شائعا ُب األصل
كإف كاف ا٤بستأجر ىو اإلماـ ألنو يقع عنو كال ، كبعض شراح التتمة  (ِ)خبلفا للزركشي

كإف ٓب يتعْب عليو إذا حضر الصف تعْب عليو كألف القن من أىل فرضو ُب ا١بملة  ، بو
نفسو فإف قصد إقامة ىذا  كما إذا عم النفّب ك٧بلو إف قصد ا٤بستأجر كقوعو عن

 (ْ)كما قالو الزركشي  (ّ)الشعار كصرؼ عائدتو إٔب اإلسبلـ فوجهاف كقضية كبلـ اإلماـ
كُّا فارؽ صحة ، ترجيح الصحة كالذم يتجو خبلفو للعلل الثبلثة السابقة (ٓ)كغّبه

( ركاه (للغازم أجره كللجاعل أجره)): إجارةآلحاد لؤلذاف كال يناُب ما تقرر قولو 
ألنو ٧بموؿ على اإلعانة على ا٢برب بإعطائو ٫بو نفقة كمركوب ال يقاؿ  ؛(ٕ()ٔ)الَبمذم

                                                           

 أ من نسخة )ب( ِّٕبداية لوح  (ُ) 

 ٙبقيق/الطالب:  عبدالكرًن أبو حسْب. َّّالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص  (ِ) 

 (َّْ - ِْٗ/ُٕهناية ا٤بطلب ) (ّ) 

ٙبقيق/الطالب:  عبد الكرًن أبو حسْب، أسُب  َّْالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص  (ْ) 
 (َُْ/ِا٤بطالب )

 ( َُْ/ِا٤بطالب ) أسُب( ٓ) 

 بن يزيد بن عيسى بن ٧بمد ىو: ، كقيل٧بمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاؾ( ٔ) 
الضرير،  الَبمذم السلمي عيسى ابن ا٢بافظ، العلم، اإلماـ، البارع: السكن بن سورة

 أنو أعمى، كالصحيح كلد: فيو، فقيل ذلك، اختلف ، كغّب"للالع"، ككتاب"ا١بامع"مصنف
 عيسى أبو كمائتْب،: مات عشر سنة حدكد ُب العلم، كلد ككتابتو رحلتو بعد، كبه ُب أضر

بَبمذ. انظر: سّب أعبلـ النببلء  كمائتْب كسبعْب تسع سنة، رجب عشر ثالث ُب
(ُّ/َِٕ- ِٕٕ) 

لسنة األخرل مثل مسند أٞبد، فقد أخرجو من حديث ٓب أجده ُب الَبمذم بل ُب مصادر ا(ٕ) 
= 
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الواجب أف ال يوٕب ال القتاؿ فلم ال صحت اإلجارة لو ألنا نقوؿ انتفاء الوجوب عن 
ا٤بسلمْب كحصوؿ  (ُ)ةالقتاؿ ٩بنوع بل قد ٯبب عينا إذا علم من تركو انكسار بيض

الظفر ُّم كإال ألدل إٔب أف ا١بميع لو ثبطوا أك تركوا القتاؿ جاز كإف علموا أف ُب ذلك 
كقضيتنا لتعذر ضبطو كألنو كا١بهاد ُب  الظفر ُّم كال قائل بو فيما نظن ذكره الشارح

كإقراء الشيء من القرآف أك األحاديث إف كقع  )وتدريس(فرضيتو على الشيوع 
ٖببلؼ ما إذا عْب أشخاصا كمسائل  )عاـ(يجار لتدريس أك إقراء بقيد زاده بقولو االست

أك آيات أك أحاديث مضبوطة يعلمها ٥بم فإنو ٯبوز كإف تعْب على األجّب لعركضو  
كا٤بضطر يتعْب إطعامو مع تغرٲبو البدؿ كٯبب إتياف مثلو ُب االستئجار للقضاء 

أيضا نعم يتعْب تقييض  )قضاء(عاـ قيد ُب قولو فقولو: ، (ِ)عليو يدؿ كبلـ الرافعي)و(
اإلجارة  )وصحت(ذلك ٩با إذا كاف ُب القضاء ُب تلك القضية مشقة مقابل بأجرة 

ككفارة كنذر كتطوع ك٫بوىا ٩با يقبل النيابة كا٢بج كالعمرة ٤با مر ُب باب  )لصرؼ زكاة(
٧بل معْب )و(خص الزكاة كا٢بج كلفرض كفاية غّب تابع ُب األصل بأف خص إقراضو ش

بتكفينو كغسلو كغّبٮبا ألف األجّب غّب )تجهيز ميت(ٍب أمر بو غّبه إف عجز ٫بو
مقصود بفعلو حٌب يقع عنو كمعُب عدـ شيوعو أف ٘بهيزه با٤بوت ٱبتص بالَبكة ٍب ٗباؿ 

                                                           

 بن ا عبد الصحابة مسند من ا٤بكثرين عبدا بن عمرك رضي ا عنهما ُب كتاب مسند
فبحثت ُب ٙبفة االشراؼ ، (ِْٔٔبرقم )(، ُٕٗ/ُُعنهما ) ا رضي العاص بن عمرك

(، قاؿ األلباين: ّّْ/ٔؼ )ألشراافلم يذكر أف الَبمذم أخرجو بل أبو داكد. انظر: ٙبفة 
 (ُٖٔ/ٓثقات. انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة ) صحيح، رجالو كلهم إسناد

 (ٕٗ/ُ: حوزهتم كٞباىم. انظر: ا٤بعجم الوسيط )بيضتهم( ُ) 

 (َُْ/ٔ) فتح العزيز (ِ) 
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ال متوقف )و(غّب فرض (ُ)من تلزمو نفقتو فإف ٓب يكن فعلى الناس القياـ ُّا كشعار
[ من مالو ألنو ُ/َُّكإقامة كإف كاف ا٤بستأجر غّب اإلماـ ] )أذاف(على النية ٫بو 

عمل معلـو ٫بو أخذ الرزؽ عليو فكذا اإلجارة ككتابة ا٤بصاحف كتؤخذ األجرة عليو 
كإف اشتمل  )تعليم القرآف(ال يبعد استحقاقها على ذكر ا تعأب كػػػػ)و(ٔبميع صفاتو 

كقيل على ا٢بيعلتْب  ، كقيل على رعاية الوقت كقيل يؤخذ على رفع الصوت، على الفاٙبة
كيدخل ُب اإلجارة لو اإلقامة كال ٘بوز اإلجارة ٥با كحدىا ألنو ال كلفة فيها كال ٱبلو 

أيضا ٫بو (ّ)من فركض الكفاية غّب الشائع ُب األصل (ِ)عن إشكاؿ كما قالو الرافعي
ُب الشرح فيجوز  (ٔ)ا٤بصنفخبلفا ٤با كىم فيو  (ٓ)الشيخاف (ْ)كما قالو،  تعليم القرآف

ألنو غّب مقصود بفعلو حٌب تقع  (ٕ)قاؿ الرافعي، االستيجار لو كإف تعْب على األجّب
إف أحق »عنو عليو كا٤بضطر ألنو يتعْب إطعامو مع تغرٲبو البدؿ كصح: (ٖ)عنو كال يضر

كمعُب عدـ شيوعو أنو با٤بوت ٱبتص ٗباؿ ا٤بتعلم ٍب  (ٗ)«ما أخذًب عليو أجرا كتاب ا
ٗباؿ من تلزمو نفقتو فإف ٓب يكن فعلى الناس القياـ ُّا كال بد أف يعْب من متعلم كما 

                                                           

 ُب )ب( كشعار(ُ) 

 (َُْ/ٔ) فتح العزيز(ِ) 

 (ّٕٗ: ا٢باكم الصغّب )ص(ّ) 

 ُب )ب( كما عليو(ْ) 

 (ِِٔ/ْ(، ركضة الطالبْب )َُّ/ٔ) فتح العزيز(ٓ) 

 ( ُِٗ/ِإخبلص الناكم )(  ٔ) 

 (َُّ/ٔ) فتح العزيز(ٕ) 

 ُب )ب( كال يصّب بعينو عليو (ٖ) 

 بفاٙبة الرقى أخرجو البخارم من حديث ابن عباس رضي ا عنهما كتاب الطب باب (ٗ) 
 .(ّٕٕٓبرقم ) (ُُّ/ٕالكتاب )
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يتعلم كما يأٌب كمن حرمة تعليم القرآف الكافر ال يرجى إسبلمو فبل ٘بوز اإلجارة 
أك  )ولإلماـ استيجار ذمي(د كلو من اإلماـ لتعليمو كأنو ال يصح استيجار مسلم ١بها

رأل فيو مصلحة كجازت االستعانة بو  كما يأٌب ُب باب (ُ)حيث )لجهاد(مستأمن 
ا١بهاد ألنو ليس من أىلو أم بالنسبة لؤلحكاـ الدنيوية فبل يناُب ذلك كونو ٨باطبا 

ظر لو ُب ا٤بصاّب بالفركع ألنو بالنسبة لؤلحكاـ األخركية ٖببلؼ غّبه من اآلحاد إذ ال ن
جواز االستيجار للمباحات كاالصطياد كىو  (ّ)كأصلو (ِ)كأفهم كبلـ ا٤بصنف، العامة

لذلك على جواز التوكيل  (ٔ)كالبغوم(ٓ)كاقتضاه]غّب كاضح[  ا٤بتوٕب(ْ)ما جـز بو اإلماـ
فيها كمعُب اشَباط العلم با٤بنفعة الذم مر أنو ال بد من معرفة ا٤بعقود عليو عينا ُب 

جارة العْب كصفة ُب إجارة الذمة كقدر ا٤بنفعة فيهما فبل تصح إجارة أحد العبدين كال إ
ما ٓب يره كالبيع إال أف ا٤بعْب تكفي مشاىدتو فيو عن معرفة قدره كالفرؽ أف ا٤بنافع ليس 
٥با حضور ٧بقق كإ٭با ىي متعلقة باالستقباؿ فا٤بشاىدة ال يطلع ُّا على 

الٍب يستأجر ٥با إف كاف للعْب منافع كاألرض المنفعة( )قدرالعاقد  )وليعين(العوض
كالدابة ما ٓب يقل ُب األرض إف شئت فازرع كإف شئت فاغرس أك لينتفع ُّا ماشئت 
ٖببلؼ أجرتك الدابة لتحملها ما شئت للضرر فإف ٓب يكن ٥با إال منفعة كالبساط 

معلـو القدر كالسكُب كأف  )بزمن(فاإلجارة ٧بمولة عليها ٍب تقدير ا٤بنفعة إما أف يكوف 

                                                           

 ب من نسخة )ب( ّّٕبداية لوح (ُ) 

 (ُٖٗ/ِإخبلص الناكم )(ِ) 

 (ّٖٕا٢باكم الصغّب )ص:  (ّ) 

 (ُٔٓ/ُٖهناية ا٤بطلب )(ْ) 

 (ٖٕ/ّحاشية قليويب )(ٓ) 

 ( ْٕٓ/ٕالتهذيب )(ٔ) 
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أيضا  (ِ)كفيو (ُ)يقوؿ أجرتكها لتسكنها فإف قاؿ على أف تسكنها ٓب ٯبز كما ُب البحر
 (ْ)كيؤيده ما ُب الركضة، أنو ال ٯبوز أف يقوؿ: لتسكنها كحدؾ (ّ)عن بعض أصحابنا

كقاؿ إنو أقول إذ لو قاؿ أجرتك األرض لَبزع ا٢بنطة دكف  (ٔ)كغّبه (ٓ)عن الركياين
أنو ال بد من ٙبديده  (ٖ)عن القاضي أيب الطيب (ٕ)غّبىا ٓب يصح كنقل ابن الرفعة

با١بهات كما ُب البيع كيستثُب من اشَباط التقدير بالزمن ما لو استأجر اإلماـ لؤلذاف 
[ ِ/َُّمن بيت ا٤باؿ فإنو يكفي أف يقوؿ كل شهر بدرىم ككذا لو استأجر ذميا ]

رة كمثلو استيجار علو أك سطح للبناء أك أجراء٤با عليو  للضرك  (ٗ)١بهاد كما ُب الشامل
 )تبقى فيو(كما مر ُب البيع كيشَبط ُب الزمن إذا قدر بو أف يكوف ٕبيث يظن أنو 

العْب ا٤بستأجرة غالبا إلمكاف استيفاءا٤بعقود عليو حينئذ كسنة ُب ٫بو الثوب كعشر 
منها ككمائة سنة أك أكثر ُب  سنْب ُب الدابة كثبلثْب سنة ُب العبد على ما يليق بكل

  (ُُ)كا٤بتوٕب (َُ)األرض ا٤بلك كالوقف الذم ٓب يشَبط إلجاره مدة قاؿ البغوم

                                                           

 (َِٖ/ٕٗبر ا٤بذىب )  (ُ) 

 ا٤بصدر السابق (  ِ) 

 ( ْْٓ/ّ(، حاشية ا١بمل )ُُْ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 

 (ُِٕ/ٓركضة الطالبْب )(ْ) 

 (َِٖ/ٕٗبر ا٤بذىب ) (ٓ) 

 ( ُِٕ/ٓابن كج انظر: ركضة الطالبْب )( ٔ) 

 ( ُِٗ/ُُكفاية النبيو )  (ٕ) 

 (ُّٖالتعليقة الكبل ) (ٖ) 

 (ْْٕ/ّمغِب اتاج )(  ٗ) 

 (ٖٓ/ِالتهذيب ) (َُ) 

 (ُٔٗ/ٓركضة الطالبْب )(ُُ) 
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إال أف ا٢بكاـ اصطلحوا على منع إجارة الوقف أكثر من ثبلث سنْب لئبل  (ُ)كالقاضي
كىذا ، (ّ)قاؿ الشيخاف، أف ما قااله ىو االحتياط (ِ)كُب األنوار، يندرس الوقف

: كلعل سببو أف إجارة الوقف ٙبتاج إٔب أف تكوف (ْ)غّب مطرد قاؿ السبكي االصطبلح
بالقيمة كتقوًن ا٤بدة ا٤بستقبلة البعيدة صعب قاؿ: كفيو أيضا توقع االنتقاؿ إٔب البطن 
الثاين كقد تتلف األجرة فتضيع عليهم كمع ذلك تدعو ا٢باجة إليو لعمارة 

 تعأب. انتهى.كىو متجو إذ ٯبب على ك٫بوىا.فا٢باكم ٯبتهد ُب ذلك كيقصد كجو ا
ناظر الوقف رعاية ا٤بصلحة ُب إجارة فبل يؤجره ا٤بدة الطويلة إال ٤بصلحة تتعلق ببقاء 

ُب فتاكيو كال يؤجره مدة  (ٓ)عينو كقد ا٫بصرت ُب إجارة تلك ا٤بدة كما بينو أبو زرعة
ذلك كالضبط ٗبا ذكر ٗبنع  (ٔ)طويلة لرعاية مصلحة ا٤بستحق كعليو ٰبمل قوؿ األذرعي

أقل مدة يؤجر  (ٖ)(ٕ)أما أقلو فقاؿ ا٤باكردم، من زيادتو كىو بياف ألكثر ما يقدر عليو

                                                           

 (ُِٕ/ُمغِب اتاج ) (ُ) 

 (َُْ/ُار )األنو  (ِ) 

 (َِٕ/ْ) ركضة الطالبْب(، ُُُ/ٔ) فتح العزيز (ّ) 

 (  َّٓ/ٓهناية اتاج ) (ْ) 

 (ِٕٓ/ِٙبرير الفتاكم ) (ٓ) 

 (ُِٓ/ّ(، الغرر البهية )ُْٓ/ّقوت اتاج ) (ٔ) 

 من ، كافعلي بن ٧بمد بن حبيب اإلماـ ا١بليل القدر الرفيع الشاف أبو ا٢بسن ا٤باكردم(  ٕ) 
 إليو كجعل قاؿ ذلك كغّب كفركعو الفقو أصوؿ ُب عدة تصانيف كلو الشافعيْب الفقهاء كجوه
 ٟبسْب سنة األكؿ ربيع شهر سلخ الثبلثاء يـو ُب كثّبة، مات ببلداف القضاء كالية

 (ِٗٔ -ِٕٔ/ٓر: طبقات الشافعية الكبل )كأربعمائة. انظ

 (ُْٖ/ٕا٢باكم الكبّب )(ٖ) 
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مدة زراعتها كللسكُب يـو ألف مأذكنو تافو ال يقابل بعوض أم  (ُ)فيها األرض للزراعة
ينئذ غالبا كإال فقد يقع ُب بعض األمكنة مقابلة ما دكف اليـو با٤باؿ الكثّب فبل يعد ح

أجر شيئا أكثر من سنة ٓب ٯبب تقدير حصة كل  (ِ)ُب صحة إجارة ذلك الزمن كإذا
سنة كما لو استأجر سنة ال ٯبب تقدير حصتو كل شهر كتوزع األجرة على قيمة منافع 
السنْب كلو أجره شهرا مثبل كأطلق جعل ابتداؤه من حينئذ ألنو ا٤بفهـو ا٤بتعارؼ ىذا ما 

عن  (ٓ)كظاىر الصحة كإف ٓب يقل من اآلف لكن نقل ابن الرفعة (ْ)كغّبىا (ّ)ُب الركضة
أنو ال بد أف يقولو لو شهرا من ىذه السنة ٓب يصح إف بقي منها غّبه  (ٔ)جـز العراقي ْب

لئليهاـ كاختبلؼ األغراض كما لو قاؿ أجرتك شهرا منها بدرىم أك كل شهر بدرىم 
أضاؼ (ٕ)هر بدرىم ألنو ]ىنا[ألنو ٓب يعْب مدة ٖببلؼ أجرتك ىذه السنة كل ش

اإلجارة إٔب ٝبيعها لو ىذا الشهر بدينار كما زاد فبحسابو صح ُب الشهر األكؿ كال 
نعم ٕبث ، نظر عند التقدير بالشهر إٔب احتماؿ كونو ثبلثْب أك تسعة كعشرين

أنو لو أجره شهرا معينا بثبلثْب درٮبا كل يـو منو بدرىم فجاء الشهر تسعة  (ٖ)الزركشي
                                                           

 ُب )ب( تؤجر األرض فيها للزراعة(ُ) 

 أ من نسخة )ب( ّّٕبداية لوح (ِ) 

 (ُٔٗ/ٓركضة الطالبْب )(  ّ) 

 (َّٔ/ٓ(، هناية اتاج )ُْْ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ْ) 

 ٙبقيق/الطالب: يوسف طو  ْٔٔا٤بطلب العإب ص  (ٓ) 
الرٞبن بن  بو حنيفة ك٧بمد بن عبدأٮبا " (:َِ/ُ) قاؿ النوكم ُب هتذيب اال٠باء كاللغات (ٔ) 

    ".ككتاب اختبلؼ العراقيْب صنفة الشافعي فذكر فيو ا٤بسائل أيب ليلى،

 ساقط من أ (ٕ) 

ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب،  ّّْ- ِّْالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص  (ٖ) 
 (َٖٔ/ُُب توضيح ا٤بنهاج )الديباج 
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عشرين بطل كما لو باع الصبة ٗبائة درىم كل صاع بدرىم فخرجت تسعْب مثبل ك 
كيأٌب ىنا ما مر ُب صفة األجل ُب السلم من ٞبل ا٤بطلق على العريب  كمن ابتاع ما 

 (ِ)الطهارة كالصبلة(ُ)قيد بو كغّب ذلك كيستثُب من زمن اإلجارة ا٤بقدرة بو زمن
عةكالراتبة فبل ينقص من األجرة شيء ُب مقابلتو فلو صلى ٍب قاؿ: كنت  ا٤بكتوبة كلو ٝبي

 [ ُ/٧ُُّبدثا ٓب ٲبنع من اإلعادة لكن يسقط من األجرة ]

أنو ال ٯبب  (ْ): كٕبث األذرعي(ّ)بقدر الثانية كٲبنع من الثالثة لتعنتو قالو القفاؿ
 ٛبكينو من الذىاب إٔب ا٤بسجد للجماعة ُب غّب ا١بمعة كلو احتماؿ فيما إذا قرب منو

ك٧بل ٛبكينو من الذىاب للجمعة حيث ٓب ٱبش على عملو ، جدا كإمامو ال يطيل
، كعليو أف ٱبفف الصبلة مع إٛبامها كسبت اليهود مستثُب أيضا إف اعتيد ٥بم، الفساد

 )أو(األحد للنصارل دكف بقية أعيادىا لعدـ اشتهارىا ُب عرفنا  (ٓ)كأ٢بق بو الزركشي
الثوب سواء ىنا إجارة العْب كالذمة ٖببلؼ التقدير كخياطة ىذا   )بمحل العمل(يكوف 

                                                           

 ا٤بنع (، كاصطبلحا: زكاؿّّحلية الفقهاء )ص: . انظر: األدناس عن التنزيو: الطهارة لغة (ُ) 
آثاره. انظر:  بعض إلفادة أك ذلك إلفادة ا٤بوضوع الفعل أك ا٣ببث أك ا٢بدث على ا٤بَبتب

 (َٔ/ُهناية اتاج )

 مفتتحة كأفعاؿ (، كاصطبلحا: أقواؿٓٔ: الدعاء. انظر: حلية الفقهاء )ص: ة لغةالصبل (ِ) 
 (ٕ/٨ِبصوصة. انظر: النجم الوىاج ) بشرائط النية مع بالتسليم ٨بتتمة بالتكبّب

الب: ٙبقيق/الط ِّٖ(، كنسبو ابن الرفعة للكاُب انظر: ا٤بطلب ص ّْٔ/ِأسُب ا٤بطالب )( ّ) 
 يوسف طو 

(، ٙبفة اتاج ْ/ِ(، حاشية ا١بمل )ِْٖ/ِ(، هناية اتاج )ْْٖ/ّقوت اتاج )(  ْ) 
(ِ/َْٔ ) 

(، حاشية الشباملسي ُْٔ/ٔ(، حاشية الشركاين على التحفة )ّْٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 
 (ِّٖ/ٓعلى ا٤بغِب )
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بالزمن ال يتأتى ُب إجارة الذمة فلو قاؿ: ألزمت ذمتك عمل ا٣بياطة شهرا ٓب يصح ألنو 
أنو لو بْب صفة العمل كنوع ٧بلو  (ُ)ٓب يعْب عامبل كال ٧ببل للعمل نعم ٕبث ابن الرفعة

شارة إٔب الثوب ككصفو أما لو قاؿ: كعللو بأنو ال فرؽ بْب اإل (ِ)صح كبو صرح القفاؿ
استأجرتك للخياطة شهرا أك ألزمت ذمتك خياطة ىذا الثوب أك استأجرتك ٣بياطتو 
فإنو ٯبوز إف بْب ُب األكٔب الثوب كُب ا١بميع عند اختبلؼ العادة كونو قميصا أك 

لعادة أك سراكيل كطولو كعرضو كنوع ا٣بياطة. اىػ بغرزة أك غرزتْب فإف اطردت ا (ّ)قباء
التقدير ُب تعليم القرآف بعشر آيات من سورة   (ْ)بنوع ٞبل ا٤بطلق عليو ك]ال يكفي[

كٯبوز االقتصار على التقدير بالزمن  ، كذا بل ال بد أف يعينها أك يعْب سورة كاملة
 (ٔ)أك غّبه (ٓ)كتعلمِب شهرا اكتفاء ببياف ٧بل العمل مع ا٤بدة كإف ٓب يبْب قراءة نافع

 (ٕ)لكن قاؿ ا٤باكردم، قريب كقضيتو أنو يعلمو ما شاء من القراءات ألف األمر فيها
يعلمو األغلب من قراءة البلد كما لو أصدقها دراىم تتعْب غالب دراىم  (ٖ)كالركياين

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: يوسف طو  َْْا٤بطلب العإب ص (  ُ) 

 (ُِّ/ّ(، الغرر البهية )ُُْ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ِ) 

 (ُّٕ/ِالقميص. انظر: معجم الوسيط ) الثياب، أك فوؽ يلبس ثوب: القباء(  ّ) 

 ُب )أ( كاليكوف (ْ) 

نعيم، كقيل  أبو: ا٢بسن، كيقاؿ أبو: قاؿكي- ركًن أبو القرآف ، اإلماـ، حبنافع بن أيب نعيم( ٓ) 
 عدة على ا كتاب كجود كسبعْب بضع سنة مركاف بن ا٤بلك عبد خبلفة ُب غّب ذلك، كلد

 كمائة كستْب تسع سنة توُب : نافع إماـ الناس ُب القراءة-رٞبو ا-قاؿ مالك التابعْب،  من
 (ّّٖ-ّّٔ/ٕسّب أعبلـ النببلء ). انظر: سنْب بعشر مالك قبل

 (َّٔ/ُالديباج ُب توضيح ا٤بنهاج )(  ٔ) 

  (َْٔ/ٗا٢باكم الكبّب )( ٕ) 

 (ُِْ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ْٔٓ/ّ(، ينظر كذلك مغِب اتاج )َّٗ/ٕٗبر ا٤بذىب )(  ٖ) 
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فإف فقد اعتب على ، كلو كاف ا٤بتعلم ينسى اعتب ُب إعادة تعليمو العرؼ الغالب، البلد
ها فنسيو قبل أف يفرغ من باقيها لـز اَّّب إعادة األكجو ما دكف اآلية فإذا علمو بعض

 (ُ)تعلمهما كٯبوز االستيجار للقراءة على القب مدة معلومة أك قدرا معلوما لبلنتفاع
بنزكؿ الرٞبة ُب ٧بل القراءة كيكوف ا٤بيت كا٢بي ا٢باضر سواء أعقبها بالدعاء لو أك 

ُب ذلك ألف الدعاء يلحقو كىو جعل أجرىا لو أـ ال فتعود منفعة القراءة إٔب ا٤بيت 
بعدىا أقرب إجابة كأكثر بركة كألنو إذا جعل أجره ا٢باصل بقراءتو للميت فهو دعاء 
ٕبصوؿ األجر لو كألنو كا٢باضر كما مر فينتفع بو كسيأٌب ُب الوصية ٞبل إطبلؽ أف 

ول على ما إذا ن (ّ)كابن الرفعة  (ِ)القراءة ال تصل إليو على غّب ذلك كٞبلو السبكي
كاعلم أنو قد يتعْب التقدير بالزماف كما ، القارئ أف يكوف ثواب قراءتو للميت بغّب دعاء

ُب العقار كاإلرضاع إذ منافع العقار كتقدير اللنب إ٭با ينضبط بالزماف كما ُب االكتحاؿ 
ككما ُب التطيْب كالتجصيص فإف ، فإف قدر الدكاء ال ينضبط كٱبتلف بقدر ا٢باجة

ط رقة كثخنا كقد يأتياف أعِب التقدير بالزمن كٗبحل العمل معا فلتقدير ٠بكهما ال ينضب
ا٤بنفعة بأحدٮبا كأف يكَبيو ليخيط لو شهرا خياطة موصوفة أك ليخيط لو ىذا الثوب 
ككأف يكَبيها ليَبدد عليها ُب حوائجو اليـو أك لّبكبها إٔب موضع كذا كال يتعْب التقدير 

ىذين بل ىو ٨بّب بينهما كىذا ىو ٧بل عبارتو  [ بواحد منِ/ُُُّب ىذا القسم ]
معا كأف يكَبيو  )ال بهما(كإ٭با جاز التقدير بأحدٮبا كما تقرر ، الدالة على التخيّب

كال  (ْ)٣بياطة ثوب بياض النهار أك لركوب دابة إٔب موضع كذا اليـو خبلفا للبلقيِب

                                                           

 ب من نسخة )ب( ّْٕبداية لوح (ُ) 

 ( ٖٔ/ْ(، حاشية ا١بمل )ُّْ/ّ(، إعانة الطالبْب )ُِْ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ِ) 

 ٙبقيق/الطالب: يوسف طو  ُْٗا٤بطلب العإب ص (  ّ) 

 ( ُُْ/ِ(، حاشية الرملي على األسُب )ِٕٔ/ِٙبريرالفتاكم )(ْ) 
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ال  (ْ)ـ البويطيالذم استدؿ بو ألنو من كبل (ّ)(ِ)ُب نص البويطي(ُ)حجة ]لو[
للغرر فقد يتقدـ العمل أك يتأخر فهو كما لو أسلم ُب  (ٓ)الشافعي كما بينو األذرعي

 (ٔ)قفيز بر كشرط أف كزنو كذا ألنو قد يزيد أكينقص فيتعذر التسليم نعم ٕبث السبكي
أنو إف قصد التقدير بالعمل كذكر اليـو للتعجيل أك كاف الثوب صغّبا ٩با يفرغ عادة 

دكف اليـو صح كُب الثاين نظر ألنو قد يطولو على خبلؼ العادة ما ٲبنع فراغو فيو فيما 
إال أف يقاؿ: ال نظر ٖببلفها لندرتو كلو اكَبل عقارا كجب ٙبديده كما مر أك دابة 

أف ا٤بوصوؼ ُب الذمة  (ٖ)عن ا٢باكم (ٕ)للركوب شهرا كجب بياف الناحية كُب الكفاية
دة كا٤بسافة كا٤بعْب قاؿ: فلو استأجر للركوب شهرا من اآلف ٯبوز تقدير الركوب فيو با٤ب

صح بشرط ذكر ناحية السفر كمكاف تسليم الدابة أىو البلد الذم يسافر إليو كالركوب  

                                                           

 )لو( ساقط من أ (ُ) 

 اإلماـ ، صاحبيوسف أبو يعقوب بن ٰبٓب، ا٤بصرم البويطي الفقهاء العبلمة، سيد اإلماـ(  ِ) 
 من أعلم أحد أصحايب ُب ليس األقراف، قاؿ الشافعي بو، كفاؽ مدة، كٚبرج الشافعي، الزمو
كمائتْب.  كثبلثْب إحدل سنة ُب بالعراؽ مسجونا قيده ُب البويطي اإلماـ البويطي، مات

 (ُٔ-ٖٓ/ُِانظر: سّب أعبلـ النببلء )

 ( ُّْ/ّ، قوت اتاج )٨ِٕٖبتصر البويطي ص (  ّ) 

 ( ِّْ/ّقوت اتاج )(  ْ) 

 ِٕٗ(. انظر: كذلك السراج الوىاج تكملة الكاُب ص ُّْ/ّقوت اتاج )( ٓ) 
 ٙبقيق/الطالب:  عبدالكرًن أبو حسْب 

(، حاشية العبادم على الغرر ُُْ/ِأسُب ا٤بطالب ) (، ِٕٔ/ِٙبرير الفتاكم ) (ٔ) 
(ّ/ِِّ ) 

 (َِِ/ُُكفاية النبيو )(  ٕ) 

 (ُْٖ/٢ٕباكم الكبّب )ا(  ٖ) 
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كلو ذىاب أـ بلد العقد كالركوب ذىاب كإياب كيوافقو ما يأٌب من صحة التقدير با٤بدة 
ع التقدير بالزمن ُب إجارة الذمة ُب االستيجار ُب الذمة لسقي األرض فتلخص امتنا 

بالركية  )الرضيع(ليعْب العاقد ُب اإلجارة للرضاع مع الزمن )و(حيث ال ضبط 
أىو ببيتو أمبيتها ألف بيتها أسهل  )موضعو(ليعْب )و(الختبلؼ الغرض باختبلؼ حالو 

ن كىو االمتداد م )طوؿ بناء(ليعْب ُب استيجار موضع لبناء )و(كبيتو أسَب كثوقا بو 
إحدل طرُب ا١بدار القائمْب إٔب اآلخر كُّذا التفسّب يعلم كىم من قاؿ لو ذكر 

مع الطوؿ القصر لكاف أكمل إذ ليس ا٤براد بالطوؿ مقابل القصر بل مقابل  (ُ)ا٢باكم
كال ٘بب زيادة على  )وموضعو(كىو مسافة ما بْب كجهي ا١بدار  )وعرضو(العرض 

مع )و(أم مع ارتفاع  )بارتفاع(ىذه الثبلثة ذلك ألف األرض ٙبمل ما ٞبلت كلتعْب 
لصفة البناء من كوف ا١بدار منفذا أك خإب ا١بوؼ ٕبجر أك لنب أك غّبٮبا  )كيفية(

كأف قاؿ   )ما قدر بعمل(ُب كل )و(عليو  )لبناء(أك جدار  )سقف(استيجار)في(
ٖببلؼ  حائطا ألف الغرض فيها ٱبتلف باختبلؼ كل من األمور ا٣بمسة (ّ)ٕب (ِ)لتبنوا

متقدموف  (ْ)ما قدر بالزمن فإنو ال ٰبتاج فيو إٔب تعيْب االرتفاع كالكيفية نعم صرح ٝبع
 .(ٕ)دكف عبارة ا٤بًب (ٔ)ٗبا اقتضاه كبلـ الشيخْب (ٓ)كتبعهم القموٕب كغّبه

                                                           

 (ّٕٗا٢باكم الصغّب )ص:  (  ُ) 

 ُب )ب( بدكف لتبنوا (ِ) 

 أ من نسخة )ب( ّْٕبداية لوح  (ّ) 

 (  ِِّ/ٕ(، البياف )ِٓٔ-ِْٔ/ٖهناية ا٤بطلب )( ْ) 

 ( ِّّ/ّ(، حاشية العبادم على الغرر )ْٔٓ/ّ(، مغِب اتاج )ُّْ/ِأسُب ا٤بطالب )( ٓ) 

 (ََِ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َّٔ/ُِفتح العزيز )(  ٔ) 

 (ُّٗ/ِإخبلص الناكم ) ( ٕ) 
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من أنو ٯبب تبيْب ما ينب بو سواء أقدر بالزماف أـ بالعمل الختبلؼ  (ُ)كأصلو
يبُب بو حاضرا أغنت مشاىدتو عن تبيينو كمر أف التطيْب الغرض بو نعم إف كاف ما 

كالتجصيص ال يتقدراف إال بالزماف كا٤بداكاة فبل تقدر بالبء كالعمل فإف برئ أثناء ا٤بدة 
ُب إجارة دابة لركوب إجارة عْب أك  )وعرؼ(انفسخت اإلجارة ُب باقيها دكف ما فيها 

لو  كإف ٓب ٲبتحن باليد  )برؤية(تو [ كٲبكن معرفُ/ُِّلينتفي الغرر ] )راكب(ذمة 
كصفا تاما قيل بأف يصفو بالضخامة أك  )أووصف جثة(ألف العادة ٓب ٘بر فيو بذلك 

كعبارة ا٤بصنف ٧بتملة لو ، (ْ)كغّبه (ّ)كبو جـز ا٤بتوٕب، (ِ)كعليو جرل ا٢باكم، بالنحافة
ة إذ لو أراد بأف يكوف مراده الوصف بالضخامة أك النحافة كيؤيده إضافة الوصف للجث

كقيل بالوزف كٓب يرجح ، ما يصدؽ بالوجو الثاين لقاؿ: أك كصف كٓب يذكر ا١بثة
كفارؽ االعتبار بالوزف ُب امل ك٫بوه بأف الوزف ال يعد ُب مثلو ، شيئا (ٓ)الشيخاف

كإ٭با ٓب يكف كصف ، ضابطا لكثرة تغّبه بالسمن كا٥بزاؿ ٖببلؼ ٫بو ا٢بمل كما يأٌب
ٍب إف كاف الراكب ليس معو ما يركب عليو ، يأٌب على ا٤بقاصد ا٤بتعلقة بوالرضيع ألنو ال 

كغّبىا فبل حاجة  (ٖ)أك زاملة (ٕ)أك إكاؼ (ٔ)ٞبلو ا٤بؤجر على ما يليق بدابتو من سرج
                                                           

 (ّٕٗا٢باكم الصغّب )ص:  (  ُ) 

 َّٖا٢باكم الصغّب ص (  ِ) 

 (ِّّ/ّالغرر البهية )(  ّ) 

( قاؿ الرملي رٞبو ا كىو ُْٓ/ِ(، حاشية الرملي على االسُب )ْٖٓ/ّمغِب اتاج )(  ْ) 
 األحوط.

 ( َُِ – ََِ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُُٔ/ٔ) فتح العزيز  (ٓ) 

 (ِٗٔ/ٕسركج. انظر: اكم كايط األعظم ): الدابة، كا١بمع رحل: السرج(  ٔ) 

عليو. انظر: معجم الرائد  لّبكب ظهره على يوضع ما ا٢بمار، كىي «برذعة»: اإلكاؼ(  ٕ) 
 (ُِٕ)ص: 

 (َٕٗالدكاب. انظر: ا٤بصدر السابق )ص:  من عليو ٰبمل : مااملةز (  ٖ) 
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سرج أك إكاؼ أك ٫بوه ٓب يصح العقد (ُ)أك  ]٫بو[ )محمل(إف كاف معو )و(، إٔب ذكره
عرؼ ٧بمل أك زاملو أك ٫بوٮبا بالرؤية مع االمتحاف باليد كما نقبله عن إال إف 

بأهنا قد ٯبعل فيها  (ّ)كفرؽ ابن الرفعة، كأقراه ُب الزاملةٍب أ٢بقا ُّا امل ك٫بوه (ِ)البغوم
شيء ثقيل فبل ٙبيط رؤية بوزهنا ٚبمينا ٖببلؼ امل فيو نظر كيكفي كصفو بصفتو أك 

 )يختلف(كالرؤية ىذا إف كاف كل من ىذه األشياء ،  ما التخمْبسعتو مع كزنو إلفادهت
ُب العادة ضيقا كسعة كخفة كثقبل اختبلفا تتفاكت ٗبثلو األجرة فإف ٓب ٱبتلف كفى 

كالتقييد بذلك من زيادتو كيشَبط رؤية الوطء كىي كما ، اإلطبلؽ كٞبل على ا٤بعتاد
د أـ ال إذ ال بد منو ُب اَّمل ٯبلس عليو ُب امل أك كصفو سواء اشَبط ُب العق

كمثلها الغطاء كىو ما يتوقى بو من الشمس كا٤بطر إف شرط ُب العقد فإف اطرد فيو 
 (ٓ()ْ)عرؼ كفى اإلطبلؽ كٞبل على العرؼ ككذا يقاؿ ُب الوطأ كما صرح بو العمراين

 .(ٔ)كغّبه

                                                           

 ساقط من أ (ُ) 

 (ْٕٓ/ْالتهذيب ) (  ِ) 

 ( َِّ – ِِٗ/ُُٙبقيق/الطالب: يوسف طو، كفاية النبيو ) َٕٓا٤بطلب العإب ص (  ّ) 

 مد بن موسى بن عمراف العمراينٰبٓب بن أيب ا٣بّب بن سآب بن سعيد بن عبد ا بن ٧ب(  ْ) 
 من كغّبه البياف صاحب اليمن بإقليم الشافعيْب ا٢بسْب، شيخ أبو ا١بليل الشيخ اليماين

 سنة األحد ليلة كأربعمائة، مات ُب ربيع اآلخر من كٜبانْب تسع سنة ، كلدالشهّبة ا٤بصنفات
 (ّّٖ- ّّٔ/ٕكٟبسمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبل ) كٟبسْب ٜباف

 (َّٗ/ٕالبياف )(  ٓ) 

 ( ْٖٓ/ّ(، مغِب اتاج )ُْٓ/ِ( أسُب ا٤بطالب )َِِ/ٓركضة الطالبْب )(  ٔ) 
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مكشوفا أك  أف يتبْب كونو (ّ): كإذا شرط ]امل اشَباط[(ِ()ُ)قاؿ صاحب العدة
أك  (ْ)مغطى ألنو إذا كاف مغطى يقع فيو الريح فيقل كطرؼ امل من لبد

ٝبع معلوؽ بضم ا٤بيم كىي ما يرتفق بو )معاليق(عرؼ )و(كالغطا فيما ذكر (ٓ)أدـ
٥با  )أو بوصف ووزف(أم بالرؤية  )بها(ا٤بسافر كالقدر كالقربة كاإلداكة للماء كالسفرة 

معا فلو شرط ٞبلها مطلقا من غّب رؤية كال كصف ككزف ٓب يصح العقد الختبلؼ 
الناس ُب مقاديرىا كإف ٓب يشرط ٞبلها ٓب يستحق لذلك كقد ال يكوف للراكب معاليق 
كإ٭با اشَبط ىنا عند عدـ الرؤية الوصف مع الوزف كُب الراكب أحدٮبا فقط ]على ما 

                                                           

البحر،  صاحب أخت ابن الركياين ا٤بكاـر أبو أحدٮبا اثناف أهنما -رٞبو ا-بْب  اإلسنوم (ُ) 
 أيب عدة على كقف إ٭با الطبم، كالرافعي ا٢بسْب بن علي بن ا٢بسْب ا عبد أبو ىو كالثاين
 زكائده ُب النوكم نقل بالعكس، فإذا الطبم، كالنوكم ا عبد أيب عدة دكف الركياين ا٤بكاـر

 أيب عدة فمراده كأطلق العدة عن نقل إذا ا، كالرافعي عبد أيب عدة فمراده كأطلق العدة عن
 عبد أيب عدة حينئذو  فمراده البياف صاحب عن منقوؿ كبلـ أثناء ُب ذكرىا إذا إال ا٤بكاـر
 النوكم نقل فإذا كثّبان، كحينئذو  عنها كنقل الطبم عدة على كقف البياف صاحب ألف ا؛ 

 نقلو على قرينة دلت الرافعي، فإف ٗبراجعة إال ا٤براد يعلم فبل كأطلق العدة عن الركضة أصل ُب
، كعليو فأبو كإال ا عبد أبو فمراده البياف صاحب عن  أبو ىو ىنا العدة صاحب فإف ا٤بكاـر

العدة،  كبصاحب الركياين ا٤بكاـر بأيب معركؼ البحر، كىو صاحب أخت ابن الركياين ا٤بكاـر
 (ِٕٗ-ِٖٕ/ُكثّبان. انظر: طبقات الشافعية لئلسنوم ) عنو النقل الرافعي كرر كقد

ُب ٙبقيق/الطالب:  عبدالكرًن أبو حسْب، أس ِٖٗالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ِ) 
 ( ُْٓ/ِا٤بطالب )

 ساقط من أ (ّ) 

 (ْْ/ٖ: الشعر كالصوؼ. انظر: العْب )اللبد(  ْ) 

 (َُ/ُأدمتو. انظر: ا٤بعجم الوسيط ) من الزائد بنزع ا١بلد كألف الصانع : أصلحأدـ(  ٓ) 
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عرفت )و(لسمن كضده كٓب يتعْب ٖببلؼ ٫بو امل ألف الوزف ال يضبطو لتغّبه با(ُ)مر[
عرفت )و(، من ا٤بكرم كا٤بكَبم كالبيع )برؤية(معينة استؤجرت لركوب أك غّبه  )دابة(

٥با كعربية أك برذكف  )ونوع(٥با كفرس أك بغل  )بجنس(أم فيها  )لذمة(دابة استؤجرت 
)وذكورة زيادتو العْب كما بعدىا بإجارة الذمة من (ِ)كٚبصيص الرؤية بإجارة

....... سّب .كىو األنوثة ككذا ا٣بنوثة إف تصورت ُب الدكاب كتوسط سّبوضدىا(
الذكر كاألنثى ُب اللْب كالقوة فيجب ذكرىا حينئذ الختبلؼ الغرض بو ىذا إف كاف 

٩با يسرع انكساره كا٣بزؼ كإف نازع فيو ابن  )لنحو زجاج(االستيجار على ا٢بمل 
رض بالعامل ككذا إذا كاف ُب الطريق كحل أك طْب قالو الختبلؼ الغ (ّ)الرفعة

[ ككجو اختبلفو بالذكورة كضدىا كٮبا من زيادتو أف الذكر أقول ِ/ُِّ] (ْ)القاضي
كاألنثى أسهل سّبا كقولو: ٫بو من زيادتو كيعتب ُب إجارة الذمة معرفة ىذه األمور 

ىو سّب )وضده(لليل كىو سّب ا)وسرى(كبحر أك قطوؼ   )سير(معرفة  )مع(الثبلثة 
يركبها الختبلؼ الغرض حينئذ لذلك كما أكٮبو كبلمو من  )لراكب(النهار إف استؤجر 

كالذم يؤخذ من كبلـ ، تقييد اعتبار ما ذكر قدـ السّب بإجارة الذمة فيو نظر
، سا٤بة من ذلك فهي أحسن (ٔ)أنو ال يتقيد بذلك كىو ظاىر كعبارة أصلو (ٓ)الشيخْب

مطلقا كما أفادتو عبارة أصلو فهي أحسن أيضا إف ٓب يكن ُب طريقو ]ك٧بلو اعتباره 

                                                           

 ساقط من أ (ُ) 

 )ب(ب من نسخة  ّٕٓبداية لوح  (ِ) 

 ٙبقيق/الطالب: يوسف طو  ّٕٓ – ّٔٓا٤بطلب العإب ص (  ّ) 

 (ُْٔ/ّ(، مغِب اتاج )ِٔٗ/ُ(، فتح الوىاب )ُْٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ْ) 

 ( َِٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َُِ/ٔ) فتح العزيز(  ٓ) 

 (َّٖا٢باكم الصغّب )ص:  (  ٔ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

298 

كٯبوز تقدير السّب (ُ)كإال فبل حاجة إٔب ذكرىا كٞبل اإلطبلؽ عليها[، منازؿ معتادة
بو مع الزماف كما مر كال يشَبط ذكر جنس الدابة كال صفتها ُب إٯبارىا  )ال(با٤بكاف 
لراكب إجارة ذمة ٖببلفهما كما مر ألف أم غّب ٫بو الزجاج كغّب ا )غيرىما(٢بمل 

ا٤بقصود ىنا ٙبصيل ا٤بتاع ُب ا٤بوضع ا٤بشركط فبل ٱبتلف الغرض ٕباؿ حاملو قاؿ 
: كٓب ينظركا إٔب تعلق العرض بكيفية سّب الدابة سرعة كبطئا أك قوة كضعفا (ِ)الشيخاف

٤بنازؿ ٘بمعهم كلعل عدـ ذلك أف ا (ّ)كلو نظركا إليها ٓب يكن بعيدا  كقاؿ ابن الرفعة
ذلك كالضعف ُب الدابة عيب ككأنو ٓب ينظر إٔب البطء كعدمو كالنظر  (ْ)]كالعادة تبْب[

من ٫بو  )لكل(إال كجب أف يعرؼ )و(فيو ٧باؿ كحيث شرط ُب السّب شيء أتبع 
فإف ٓب يضبطو عرؼ )محط اختلف(الزجاج كالراكب كغّبٮبا ُب إجارة العْب كالذمة 

أما إذا ضبطها عرؼ مطرد فبل ٯبب التعرض ٥با كينزؿ على ، عدافيذكر ا٤بنازؿ قربا كب
ا٤بتعارؼ ُب كقت السّب كُب النزكؿ ُب القرل كالصحراء كُب سلوؾ أحد الطرؽ إف 

فإف اعتيد سلوؾ كل كجب البياف كإال ٓب يصح العقد ما ٓب يتساكيا بْب سائر ، تعددت
نقود ُب ا٤بعاملة ُّا كما أكٮبو  الصحة كنظّبه ُب ال (ٓ)الوجوه فيحتمل كما قاؿ شيخنا

صنعو من اختصاص ذكر السرل كضده بالراكب فيو نظر كالوجو أخذا من   (ٔ)كبلمو

                                                           

 ساقط من أ (ُ) 

 (َِٓ/ٓالبْب )(، ركضة الطَُِ/ٔ) فتح العزيز(  ِ) 

 ٙبقيق/الطالب:  يوسف طو  ّٖٓا٤بطلب العإب ص (  ّ) 

 ُب )أ( كالعبادة تسن، كلعل الصواب ما أثبتنا (ْ) 

 (ُْٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 

 (ُٓٗ – ُْٗ/ِإخبلص الناكم )(  ٔ) 
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أنو ال بد ُب الكل من ذكر كقت السّب كقدره حيث ٓب يكن ُب  (ِ)كغّبه (ُ)كبلـ أصلو
 كمٌب زاد ُب نـو على ا٤بعْب لو بالشرط أك، الطريق منازؿ مضبوطة كإال اكتفي بذكرىا

العرؼ أك بعضا عنو ٓب ٯبب من اليـو الثاين كٯباب طالب الزيادة أك النقص ٣بوؼ كإف 
 (ٔ)اإلماـ (ٓ)كبو صرح (ْ)خبلفا للبغوم (ّ)غلب على الظن الضرر بو كما ٕبثو الشيخاف

ُب نظّبه من أنو لو استأجر دابة لبلد ليعود منها راكبا ٓب يقم فيها على خبلؼ العادة 
ياطا ٥با ٣بوؼ كاف كا٤بودع ا٤بؤٛبن ُب تلك ا٤بدة أم حٌب ال ٰبسب فإف أقاـ ُّا احت

فلو ٓب يكن ا٣بوؼ عذرا ٢بسب عليو ال لغّب ذلك كلو  (ٕ)عليو كما قالو ابن الرفعة
ينبغي أف ٯباب طالب النقص للخصب  حيث ال علف  (ٖ)٣بصب لكن قاؿ الزركشي

 كقد يدخل ُب ا٣بوؼ انتهى.

الداعي إٔب النزكؿ على ا٣بصب أك الوصوؿ إليو  كقاؿ األذرعي ينبغي أف ٯباب
)المحموؿ  عرؼ ُب إجارة العْب أك الذمة  )و(حيث ال علف كال مرعى سواه 

، ُب كل شيء أكٔب ألنو أضبط (ٗ)كالوزف، بكيل مكيل ككزف موزكف كزادقدرا(
ر  إف كاف غائبا عند العقد الختبلؼ تأثّبه ُب الدابة كلو مع االستواء ُب القد)وجنسا(

                                                           

 ( َّٖا٢باكم الصغّب )ص: (  ُ) 

 لطالب سعد الشهراين ٙبقيق ا  ُٓٗ – ُْٗ(، شرح القونوم ص ُُٕ/ْالوسيط )(  ِ) 

 (َِّ- َِِ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُُٗ-ُُٖ/ٔ) فتح العزيز(  ّ) 

 (ّْٗ/ّ(. انظر: كذلك قوت اتاج )ُْٔ/ْالتهذيب )(  ْ) 

 ُب )ب( كصرح بو (ٓ) 
 (َُٕ -َُٔ/ٖهناية ا٤بطلب )( ٔ) 

 ٙبقيق/الطالب: أٞبد الرحيلي  ِّْ- ِّّا٤بطلب العإب ص ( ٕ) 

 (ُّٓ/ٔ(، حاشية الشركاين كالعبادم على التحفة  )ُْٔ/ِب )أسُب ا٤بطال (ٖ) 

 أ من نسخة )ب( ّٕٓبداية لوح  (ٗ) 
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كما ُب ا٢بديدكالقطن فإنو يتناقل بالربح نعم لو قاؿ أجرتكها لتحمل عليها مائة رطل 
[ عن ُ/ُّّ] (ِ)عن األصحاب كالشيخاف (ُ)كإف ٓب يقل ٩با شئت كما نقلو اإلماـ

حذاؽ ا٤براكزة صح العقد كيكوف رضى منو بأضر األجناس كا٢باصل أف التقدير بالوزف 
 (ْ)من كبلـ ا٤بصنف (ّ)ٖببلؼ التقدير بالكيل كفهم]الشارح[ يغِب عن ذكر ا١بنس

 خبلؼ ذلك فاعَبض عليو كسيأٌب بيانو ٗبا يعلم بو رد ما فهمو منو.

ا٤بؤجر إف كاف حاضرا عند العقد كٓب يكن ُب  )أورآه(من زيادتو  كذكر ا١بنس
إف كاف حاضرا عنده كىو ُب ظرؼ  نو بيده()أوامتحظرؼ كإف ٓب يعرؼ جنسو 

الختبلؼ تأثّبه كضرره كأفهم ٛبثيلو بالزاد أنو ال يدخل ُب إجارة الراكب بل ال بد من 
النص عليو مع تقديره بأحد األمور الثبلثة كما أفهمو كبلـ ا٤بصنف كاالكتفاء بامتحانو 

يشَبط معرفة ما يؤكل منو كل  قياسا على الزاملة ك٫بوىا كال (ٓ)باليد ىو ما ٕبثو األذرعي
[ )وزيد في(يـو عمبل بالعرؼ كلو إبداؿ ما نفذ منو كما يأٌب  ا٤بستأجر  (ٔ)ما إذا ]ألـز

مثبل كٓب يتعرض لدخوؿ طرفو الذم ٰبمل فيو )بر(نتج أكلو)مائة()من(ذمة ا٤بؤجر ٞبل 
 جنس ُب الوزف ظرؼ فبل ٰبسب من ا٤بائة لعدـ دخولو فيما قبلو ]فيما إذا ٓب يبْب

ككذا إيراد ظرؼ ُب مائة قفيز بر كيشملو ا٤بًب إف كسرت ميم من كىو ما  (ٕ)اموؿ[

                                                           

  (ُّٓ/ٔ(، ككذلك مغِب اتاج )ُّّ/ٖهناية ا٤بطلب )( ُ) 

 (ُِٕ/ِكذلك ٙبرير الفتاكم ). انظر:  (َِْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َُِ/ٔ) فتح العزيز (ِ) 

 ساقط من )أ( (ّ) 

  ( ُٓٗ/ِكم )إخبلص النا( ْ) 

 (ّْٗ/ّقوت اتاج )( ٓ) 

 ساقط من )أ( (ٔ) 

 ساقط من )أ( (ٕ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

310 

فيما إذا ٓب يبْب  )ال(جرل عليو الشارح لكنو ال يناسب ما بعده كما ىو ظاىر للمتأمل 
 )ظرؼ(فبل يزاد )مما شئت(جنس اموؿ كأف قاؿ لو ا٤بؤجر أجرتك ٢بمل مائة رطل 

كما لو قاؿ ٢بمل مائة رطل بر بظرفو فإنو يصح لزكاؿ الغرر بذكر بل ٰبسب من ا٤بائة  
كزهنا كإذا ٓب ٰبسب الظرؼ لعدـ  (ُ)الوزف كٰبسب فيها ظرفها كإف ٓب يذكر ]منها[

كجوبا بالرؤية أك  )فيعرؼ(حنطة  (ّ)أك قفيز (ِ)التعرض لو كالتحمل عليها مائة رطل
تماثلة اطرد العرؼ باستعما٥با ٞبل م (ْ)كإال بأف كاف ٍب غرائر )إف اختلف(بالوصف 

أك مائة صاع ٩با شئت فبل يصح ، أما لو قاؿ لتحمل عليها ما شئت، العقد عليها
لئلضرار ُّا ٖببلؼ مائة رطل ٩با شئت كما مر ألف اختبلؼ التأثّب بعد االستواء ُب 

قدير فعلم أنو إف بْب مع الت، الوزف يسّب ٖببلؼ الكيل كأين ثقل ا٤بلح من ثقل الذرة
كٯبب معرفتو إف ، ٓب ٰبسب الظرؼ كالتقدير بالوزف مع بياف ا١بنس بالكيل ا١بنس

كفرؽ ، (ٓ)اختلف كإف ٓب يبينو كعشرة أقفزة ٩با شاء ا٤بستأجر ٓب تصح كما صوبو النوكم
موؿ كاقتصر على التصوير بالوزف فأطلق اشَباط معرفة جنس ا (ٔ)ٗبا مر كتبعو ا٤بصنف

                                                           

 ساقط من )أ( (ُ) 

جراـ. انظر: ا٤بقادير ٔ.ُِْٓ: مكياؿ يكاؿ بو أك معيار للوزف، يساكم ُب عصرنا الرطل(  ِ) 
 (ِٔٔالشرعية كاألحكاـ الفقهية ا٤بتعلقة ُّا  )ص: 

 ا٢بديث ا٤بصرم بالتقدير كيعادؿ الببلد ُب مقداره كٱبتلف قدٲبا بو يكاؿ كاف : مكياؿزالقفي(ّ) 
 (ُٕٓ/ِجراما. انظر: ا٤بعجم الوسيط ) كيلو عشر ستة ٫بو

ه. انظر: ا٤بعجم ك٫بو  القمح فيو يوضع ك٫بوه ا٣بيش من : ٝبع غرارة، كىي: كعاءالغرائر(  ْ) 
 (ْٖٔ/ِالوسيط )

 (َِْ/ٓركضة الطالبْب )(  ٓ) 

 (ُٓٗ/ِإخبلص الناكم )(  ٔ) 
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 (ُ)عند عدمها تنبيها على أنو ال بد من معرفتو ُب التقدير بالكيل كعلى أف ما ُب أصلو
من أف التقدير بالكيل يعِب منها كٯبعل رضي بأثقل األجناس ضعيف  (ِ)تبعا للرافعي

زاد  كلو قاؿ لتحمل صاعا من ىذه الصبة على أف ٙبمل كل صاع بدرىم أك على ما
ٕبسابو أك لتحمل من ىذه كل صاع بدرىم ٓب يصح ألنو شرط عقد ُب عقد ُب األكٔب 
كللجهل باموؿ ُب الثانية ٖببلؼ لتحمل عليها ىذه الصبة كىي عشرة آصع كل 
صاع بدرىم فإف زاد فبحسابو فإنو يصح ُب الصبة دكف الزيادة ا٤بشكوؾ فيها كلو قاؿ 

عا منها بدرىم كما زاد ٕبسابو صح كما لو باع لتحمل ىذه كل صاع بدرىم أك صا
بشدة كلْب األرض اركثة بأف يراىا أك توصف )لحرث(عرؼ ُب االستيجار)و(لذلك 

لو الختبلفها صبلبة كرخاكة كتقدير ا٤بنفعة ُب ذلك بالزماف بأف يقوؿ ليحرث ُب ىذه 
 ٧بل كذا [ لتحرث ىذه القطعة أك إٔبِ/ُّّبالعمل بأف تقوؿ ] (ّ)ىذا الشهر أك

منها ٍب إف كردت اإلجارة لو على العْب أك ُب الذمة لكن قدر فيها بزمن كجب معرفة 
كيشَبط ُب ، الدابة الختبلؼ العمل باختبلؼ حا٥با ٖببلؼ ما إذا قدر باألرض

االستيجار للدياسة أك الطحن معرفة جنس ما يداس كيطحن الختبلؼ العمل باختبلفو 
كيتأتى ُب ، ْب إذا كانت اإلجارة مقدرة بالعمل ال بالزماف: كىذا ب(ْ)قاؿ ابن الرفعة

لبئر أك هنر أك قب  )حفر(عرؼ ُب استيجار األجل )و(معرفة الدابة ما مر ُب ا٢براثة 
لؤلرض افورة بأف يراىا أك توصف لو ٤با مر ُب الٍب قبلها كيقدر ا٤بنفعة  )شده ولين(

مل كأف يقوؿ: لتحفر ٕب ىذه هنرا أك بّبا كأف يقوؿ لتحفر ٕب شهرا كبالع،  ىنا بالزمن

                                                           

 (َّٖا٢باكم الصغّب )ص:  (  ُ) 

 ( ُُِ – َُِ/ٔ) فتح العزيز (ِ) 

 ب من نسخة )ب(ّٕٔبداية لوح  (ّ) 

 ٙبقيق/الطالب: يوسف طو  ْٕٓ- ْٔٓا٤بطلب العإب ص ( ْ) 
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عدـ اشَباط ىذه األمور ُب  (ُ)كبياف طو٥با كعرضها كعمقها كقضية كبلـ الشيخْب
التقديربالزماف كال ينافيو ما مر من أنو يشَبط ُب اإلجارة للخياطة شهرا بياف الثوب كما 

لَباب كٯبب عليها إخراج ا، يراد بو ألف الغرض ٚبتلف فيها ٖببلؼ ا٢بفر
كال  (ِ)جانبها فإف شرط عليو إخراجو أيضا بطل العقد للجهل ]بو[ .........افور

 (ّ)كلو انتهى إٔب ٧بل صلب أك حجارة، ٯبب رد الَباب على ا٤بيت ألف العقد ٓب يتناكلو
فإف عمل فيو ا٤بعوؿ كلو ٗبشقة كجب حفره كإال انفسخ ُب الثاين فقط فيوزع ا٤بسمى 

، ي كما لو نبع ا٤باء قبل أف ينتهي إٔب القدر ا٤بشركط كتعذر ا٢بفرعلى ما عمل كما بق
كيقدر ضرب اللنب بالزمن أك بالعمل كُب األكٔب ال ٰبتاج لذكر العدد كال القالب كما 

كُب الثاين ٯبب بياف العدد كالقالب ٠بكا كعرضا إف ٓب يكن ، (ْ)اقتضاه كبلـ الشيخْب
األجّب إقامتو للتجفيف كال إخراجو من األتوف  إف  معركفا كيبْب ٧بل ضربو فيها كال يلـز

عرؼ ُب استيجار شخص )و(استخرجو استأجره لطبخو كقولو: كحفر من زيادتو 
)موضع بئر ٢بائط من بئر بدلو ك٫بوىا ُب الذمة أك على دابة معينة  )الستقاء(
 َّ مس خس ُّٱكتأثيثها ا٤بوافق لقولو تعأب: وعمقها(

ا أكٔب من تذكّب أصلو ٥ب (ٓ)
كدكالب مشاىدهتا أك كصف يضبطها ال جنس الدابة ُب إجارة الذمة ٖببلؼ  )ودلو(

تتقدر ا٤بنفعة ُب ذلك إما بالعمل بأف )و(اإلجارة لو على دابة معينة فإنو يشَبط رؤيتها 

                                                           

 ( ُِٗ/ٓركضة الطالبْب ) (،َُٖ/ٔ) فتح العزيز( ُ) 

 ساقط من )أ( (ِ) 

 ُب )ب( بدكف كلمة حجارة(ّ) 

 (ُّٗ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َُٗ/ٔ) فتح العزيز( ْ) 

 ْٓسورة ا٢بج آية ( ٓ) 
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دلوا من ىذه البئر ُّذه الدلو  (ُ)الدالء كأف يقوؿ: لستقي ٟبسْب ركيتها )عدد(يعرؼ 
لو كأف يقوؿ لتسقي ُّذه الدلو من ىذه البئر اليـو  )مدة(رؼ بالزماف بأف يع )أو(

أنو يشَبط حينئذ ُب إجارة الذمة ذكر جنس  (ّ)عن القاضي كغّبه (ِ)كنقل ابن الرفعة
كبلمو أنو ال يكفي التقدير (ْ)الدابة الختبلؼ الغرض بو سرعة كبطئا كأفهم ]من[
كأنو إذا قدر بالزماف ال ، بركدتوباألرض الختبلؼ ريها يكفيو حا٥با كٕبرارة ا٥بواء ك 

يشَبط معرفة األرض كعليو ففارؽ نظّبه ُب ا٢براثة لعدـ اختبلؼ العمل ُب السقي 
باختبلؼ األرض صبلبة كرخاكة ٖببلفو ُب ا٢براثة كٗبا تقرر علم أف قولو السابق بزمن أك 

ل كرٗبا ٗبحل العمل ال يغِب عن ىذه ألنو ٱبفي أف عدد الدالء ىو الضبط ٗبحل العم
[ باألرض كيبْب ُب الرعي ا٤بدة كجنس ا٢بيواف ككذا نوعو ُ/ُّْيتوىم أف التقدير ]

على ما ٕبث كإذا عقد على قطيع ُب الذمة اشَبط بياف عدده كما رجحو الشاشي كابن 
 (ٕ)كتبعو ا٤بصنف (ٔ)كقيل: يكتفى بالعرؼ كجـز بو ُب األنوار، (ٓ)أيب عصركف كغّبٮبا

كعليو فإف حصل نتاج لزمو رعيو ، ىو مائة رأس من الغنم تقريبا: ك (ٖ)قاؿ الركياين
يلزمو رعي نتاجو كيبْب  (ٗ)ٖببلؼ ما إذا كرد العقد على معْب أك عدد كلو ُب الذمة فبل

                                                           

 ُب )ب( بدكف كلمة ركيتها (ُ) 

 ٙبقيق/الطالب: يوسف طو  ِّٓ- ِِٓا٤بطلب العإب ص(  ِ) 

 (ُِٖ/ٖطلب )(، هناية ا٤بُُْ/ٕا٢باكم الكبّب )(  ّ) 

 ساقط من )أ((ْ) 

 (ُْٖ/ٔ(، ٙبفة اتاج )ُّْ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 

 (ُّٕ/ِاألنوار )(  ٔ) 

 (ِٖٓ/ٓ(، هناية اتاج )ْٕٓ/ّ(، مغِب اتاج )ُٔٗ/ِإخبلص الناكم )(  ٕ) 

 (ُّٕ/ٕٕبر ا٤بذىب )(  ٖ) 

 أ من نسخة )ب( ّٕٔبداية لوح  (ٗ) 
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ُب النساخة عدد الورؽ كأسطر الصفحة كقدر القطع الذم يكتب فيو كقدر ا٢بواشي  
كيشَبط ،  كٯبوز التقدير فيها با٤بدةاشَباط رؤية ا٤بستأجر خط األجّب(ُ)كٕبث األذرعي

ُب استئجار ا٢بماـ معرفة مسلخو كبيوتو كبئر ا٤باء الٍب يستقي منها كموضع اإليقاد 
كا٢بطب كالزبل ككجهي الدست الذم يسخن فيو ا٤باء إف أمكن رؤيتهما كإال كفى رؤية 

ل الوقود كاألزر كال يدخ، ما ٲبكن رؤيتو كما ٯبتمع فيو ا٤باء ا٣بارج منو كمطرح الرماد
كيشَبط ُب إٯبار دار رؤية أبنيتها ال معرفة ، كاألكاين كما يتبعها ُب إجارة ا٢بماـ كبيعو

من يسكنها اكتفاء بالعرؼ فيسكن فيها من جرت العادة بو ُب مثلها كال ٲبنع من 
دخوؿ زائر كضيف كإف بات فيها ليإب كلو استأجره للخدمة كٓب يفصل أنواعها ٞبل 

ؼ ُب ا٤بستأجر كاألجّب رؤيتو كذكورة كأنوثة كمكانا ككقتا كغّبٮبا أك للقياـ على العر 
على صعيد قاـ عليها ليبل كهنارا على عادة العمل ا٤بستأجر لو أك للخبز بْب  أف ما 

 (ِ)ٱببزه  أرغفة أك أقراص غبلظ أك رقاؽ كأنو ُب فرف أك تنور كحطبو كا٢بب ]كما يأٌب[
جّب إف كانت إجارة ذمة كإال فعلى ا٤بستأجر أك لشراء شيء كسائر آالت ا٣ببز على األ

موصوؼ صح أك معْب فبل ألف رغبة مالكو ُب البيع غّب مظنونة فإف ظنت صح كعليو 
ٞبل إطبلؽ ٝبيع الصحة أك لبيع معْب صح ألف الظاىر أنو ٯبد راغبا فيو ال لبيعو من 

نفعو عنده صح إف عْب بلده معْب أك ليخرج إٔب السلطاف مثبل ليتظلم عنو كسعى ُب 
كمدة اإلجارة للعلم با٤بدة كإف كاف ُب العمل جهالة كما لو استأجره يوما ليخاصم 

كالضابط أف كل ما ، غرماءه كذكرىم ٝبيع ما مر ليس للحصر فيو بل ليقاس عليو غّبه
الٍب لبلستقاء  )واآللة(يتفاكت بو الغرض كال يتسامح بو ُب ا٤بعاملة يشَبط تبيينو 

ُب ذمتو كالوعاء على من التـز ا٢بمل ُب  )في استقاء التزمو(أم على ا٤بؤجر  عليو()

                                                           

 (ِٖٓ/ٓ(،، هناية اتاج )ُّْ/ِانظر: أيضا أسُب ا٤بطالب ) (.ّْْ/ّقوت اتاج )(  ُ) 

 ساقط من )أ((ِ) 
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الذمة ألف اإلجارة إذا كردت على العْب فليس عليو إال تسليم الدابة ٗبا ٰبتاج إليو ُب 
عملها من بردعة ك٫بوىا أك ُب الذمة فقد التـز النقل فلهي أسبابو كالعادة مؤيدة لو فإف 

مالكا كاف أك غّبه بأف أجر )وعلى مكر(اشَبط لصحة العقد البياف اضطربت العادة 
من  كناسة  موجودة عند ابتداء  )تفريغ دار(مستحق ا٤بنفعة بنحو إجارة أك كصية 

اإلجارة أك ُب دكامها لكنها حدثت ُّبوب الرياح ألهنا ٓب ٙبصل بفعل ا٤بستأجر أما 
ىا فالتفريع منها عليو دكاما كانتهاء ا٢باصلة بفعلو كما يسقط من القشور كالطعاـ ك٫بو 

أفاد بو أنو ال يصح  (ّ)بتسليم ]من زيادتو[ (ِ)بدؿ قوؿ أصلو (ُ)كتصرٰبو بقولو: تفريغ
قبضها عن اإلجارة كىي مشغولة ٗبا يتوقف على التفريع منو االنتفاع ُّا فيما استؤجرت 

نفعة إ٭با يتصور بقبض لو كفيو إٲباء إٔب كجوب التسليم ا٤بصرح بو ُب أصلو إذا قبض ا٤ب
[ مفتوحة أك مضمومة ِ/ُّْٗبهملة ] )بئر حش(على مكرأيضا تفريغ )و(متبوعها

 )ابتداء(للماء أك غّبه كمستنقع ا٢بماـ  )بالوعة(تفريغ )و(كٗبعجمة كىو السنداس
فإنو من كظيفة ا٤بستأجر ما ٓب ينقص ا٤بدة ٢بصوؿ ما ، أم ال ُب الدكاـ )فقط(كانتهاء 

كفارؽ حكم االنتهاء ىنا حكمو فيما قبلو بأف ا٢بادث ىنا مع انقضاء ، بفعلو ُب الثبلثة
ا٤بدة ضركرم ٖببلفو ٍب كعليو أيضا كنس ثلج السطح ُب الدكاـ كعمارة الدار ٖببلؼ  

: (ٓ)فإنو على ا٤بستأجر كإف كيف للتسامح بو عرفا قاؿ ابن الرفعة (ْ)كنس ثلج العرصة

                                                           

 (ُٔٗ/ِإخبلص الناكم )(  ُ) 

 ( ُّٖا٢باكم الصغّب )ص: (  ِ) 

 ساقط من )أ((ّ) 

فيو. انظر: ا٤بعجم الوسيط  بناء ال الدكر بْب الواسعة كالبقعة الدار : ساحةالعرصة(  ْ) 
(ِ/ّٓٗ) 

 ٙبقيق/الطالب: أٞبد الرحيلي  َُّا٤بطلب العإب ص (  ٓ) 
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ُب دار ال ينتفع ساكنها بسطحها كما لو كانت  (ُ)قالوه ُب ثلج السطح ٧بلوكما 
كإال فيظهر أنو كالعرصة قاؿ: كلو كاف الَباب أكالرماد أكالثلج ا٣بفيف  (ِ)ٝبلونات

موجودا عند العقد فالذم يظهر أف إزالتو على ا٤بؤجر إذ بو ٰبصل التسليم التاـ كلو 
كرماد ، ثلج ٓب يلـز ا٤بستأجر نقلو ٖببلؼ الكناسة انتهى انقضت ا٤بدة كُب العرصة

 (ّ)ا٢بماـ أك األتوف ُب االنتهاء قيل على ا٤بالك كقيل على ا٤بستأجر كرجحو ابن الرفعة
كليس ا٤براد بكوف ما ذكركا ما يأٌب على ا٤بكرم أك ا٤بكَبم إجباره عليو بل إنو من 

ما عليو ٯبب ا٤بكَبم أك ا٤بكَبل ما عليو كتعذر انتفاعو ببل  كظيفتو حٌب إذا ترؾ ا٤بكرم
، (ْ)خيار لو كُّذا يعلم أف قولو اآلٌب ببل إكراه ال ٱبتص با٤بفتاح خبلفا ٤با يوٮبو كبلمو

كٲبنع مكَبم دار السكُب من طرح تراب كرماد ُب أصل حائطها كمن ربط دابة فيها ما 
كضع أمتعو كإف كانت ٩بن يسرع إليو الفساد  ال من ، (ٓ)ٓب يعتد كما ٕبثو األذرعي

كاألطعمة ألنو معتاد كعلى ا٤بكَبم أيضا مفتاح لغلق مثبت يسلمو للمكَبم ليتمكن 
كإف اعتيد ألف األصل  )ومفتاح(من االنتفاع كألنو تابع لغلقو ٖببلؼ القفل ا٤بنقوؿ 

، تلفو ببل تفريطعدـ دخوؿ ا٤بنقوؿ ُب العقد على العقار كىو أمانة عنده فبل يضمنو ب
إذا ضاع أك تلف بتقصّب أك غّبه كإف  (ٔ)ا٤بكرم خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ أصلو )وجدده(

                                                           

 ب من نسخة )ب( ّٕٕبداية لوح (ُ) 

 من قبة، كىو فهو مستديرا كاف فاف مستطيل ٧بدب ٝبلونات: ٝبع ٝبلوف، كىو: سقف(  ِ) 
العربية  ا٤بعاجم ةأيضان. انظر: تكمل ا٣بشب من بيت على العامة، كيطلقونو اصطبلح

(ِ/َِٗ) 

 ٙبقيق/الطالب: أٞبد الرحيلي ُّٖا٤بطلب العإب ص  (  ّ) 

 (ُٕٗ/ِإخبلص الناكم )(  ْ) 

 ( ُْٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 

 (ُّٖا٢باكم الصغّب )ص: (  ٔ) 
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لو على التحديد ٤با فيو من إلزاـ عينو ٓب )بال إكراه(قيمتو لكن  كجب عند التقصّب
فإهنا  )كعمارة(االنتفاع  (ّ)ا٤بكَبم الختبلؼ(ِ)كإال ٯبب (ُ)يتناك٥با العقد بل إف حدد

على ا٤بكرم ببل إكراه لو عليها فهي من كظيفتو سواء احتيج إليها لعيب حادث بنقص 
ا٤بنفعة كميل جدار ككسر سقف كتعسر فتح غلق أك مقارف للعقد كعدـ باب أك ميزاب 

م كإال فبل خيار لو كقو٥ب، فإف بادر فعمر فذاؾ كإال ٚبّب ا٤بكَبم حيث ٓب يعلم با٤بقارف
العلم (ْ)يتخّب بامتبلء ا٢بش ابتداء ٧بموؿ على حالة ا١بهل كما ىنا كال نظر إٔب أنو مع

موطن نفسو على أف ا٤بؤجر يزيلو ألنو مقصر بإقدامو مع علمو بذلك فاندفع استشكاؿ 
لذلك كأجاب عنو الشارح ٗبا فيو نظر ظاىر كلو قطر سقف البيت من  (ٓ)أيب زرعة

كإ٭با ٓب ، فإف انقطع ا٤بطر كٓب ٰبدث بسببو نقص سقط خيارها٤بطر لَبؾ التطيْب ٚبّب 
ا٤بكرم على إصبلح ما يثبت بو ا٣بيار كإف قل كتعسر فتح الغلق ٤با مر من أف  (ٔ)ٯبب

فيو إلزاـ عْب ال يتناك٥با العقد ك٧بل عدـ إجارة ُب الطلق الذم ليس جور عليو أما 
ال ٕبق ا٤بكَبم بل لبقاء عْب الوقف  لكن، الوقف فيجب على عمارتو إف كاف لو ريع

[ عقد ُ/ُّٓككذا ٯبب الوٕب على عمارة عقار اجور إف كاف ا٢بظ لو ُب دكاـ ]
٥با من  )من غاصب(لعْب معينة )ونزع(، اإلجارة لكن ال ٢بق ا٤بكَبم بل ٕبق اجور

                                                           

 ُب )ب( جدد(ُ) 

 ُب )ب( ٚبّب(ِ) 

 ُب )ب( الختبلؿ(ّ) 

 ُب )ب( موضع(ْ) 

 ( ِْٕ/ِٙبرير الفتاكم )(  ٓ) 

 ُب )ب( ٱبّب(ٔ) 
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ىذا ما نقلو  كإف قدر، إكراه لو عليو أيضا (ُ)يد ا٤بستأجر أك غّبه فإنو على ا٤بكرم فبل
ٕبث إجباره  (ٓ)لكنو ُب الركضة (ْ)كالرافعي  (ّ)كتبعهم ا٢باكم، عن األكثرين (ِ)اإلماـ

 (ٖ)كاإلسنوم  (ٕ)عن بعض اققْب كاعَبضو ا٤بصنف (ٔ)عليو إف قدر كنقلو اإلماـ
آخر الباب من أنو ال يلزمو أف يدفع  (َُ)بأف ما ٕبثو ىنا ٨بالف ٤با ُب الركضة (ٗ)كغّبه

٢بريق كاللهب كغّبٮبا كأجيب بأف ما ىناؾ فيما بعد التسليم أك فيما ال يقدر عنها ا
على انتزاعو أك دفعو إال بكلفة كما ىنا ٖببلفو فلزمو ذلك لكونو من ٛباـ التسليم أك 

كالذم يتجو ا٢بمل الثاين كأنو ال فرؽ بْب ما بعد التسليم كما قبلو ، لعدـ الكلفة انتهى
ما إذا غصبت قبل تسليمها كجوب االنتزاع عند القدرة جزما يظهر في (ُُ)كُب ا٤بطلب

ألنو ٓب يوجد ما ٲبكن أف يسقط الواجب من التسليم كما شرحت بو عبارتو من جعل 

                                                           

 ُب )ب( ببل(ُ) 

 (ُِٗ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ِ) 

 (ُّٖا٢باكم الصغّب )ص: (  ّ) 

 (ُِٔ/ٔ) فتح العزيز(  ْ) 

ٙبقيق/الطالب:  ِّٓ(، السراج الوىاج تكملة الكاُب ص َُِ/ٓركضة الطالبْب ) (ٓ) 
 عبدالكرًن أبو حسْب.

 (ُِٗ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ٔ) 

 (ُٕٗ/ِ)إخبلص الناكم (  ٕ) 

  (ُُٓ – َُٓ/ٔا٤بهمات )( ٖ) 

 سيد عبدا:  الطالب/ٙبقيق ٖٕٗ(، اإلسعاد ص ِّٖ/ّحاشية العبادم على الغرر )( ٗ) 
 أٞبد.

 (ِٓٔ/ٓركضة الطالبْب )(  َُ) 

 ٙبقيق/الطالب:  أٞبد الرحيلي  ُِِا٤بطلب العإب ص (  ُُ) 
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نزع مصدرا معطوفا على عمارة ىو ا٤بوجود ُب النسخ الصحيحة كىو الذم يدؿ عليو  
من غاصب كجوبا  فعبل ماضيا أم كينزعها ا٤بؤجر (ُ)كبلمو ُب الشرح كيصح جعلو

أما إذا كانت العْب ُب الذمة فيلزمو إما ، حيث قدر فيوافق ترجيح النوكم ا٤بعتمد
انتزاعها أك إبدا٥با بغّبىا كخرج با٤بكرم الذم الكبلـ فيو ا٤بكَبم فيلزمو الدفع عن 

ُب إجارة  (ِ)أم ا٤بكَبم )وعليو(ا٤بعينة كالٍب ُب الذمة إف قدر عليو ببل ضرر كالوديع 
 )إكاؼ(ة للركوب إجارة عْب أك ذمة إجارة مطلقة ما يتوقف الركوب عليو كىو داب

للفرس كأراد بو ما يشمل البذعة  بكسر ا٥بمزة كضمها كىو للحمار كالبغل مكاف السرج
ألنو يطلق عليها كعلى ما فوقها كما ٙبتها كىي با٤بعجمة ما ٰبشى كيعد للركوب عليو 

با٢بلس الذم يلقى ٙبت الرجل كظاىر أنو ليس مرادا ىنا إذ ال  (ّ)سرىا ا١بوىرملكن ف
بكسر ا٤بهملة كىو ما يشد بو  )وحزاـ(يتوقف الركوب عليو فإف فرض توقفو عليو كجب

بفتح ا٤بثلثة كالفاء كىو ما ٯبعل ٙبت ذنب الدابة لتحفظ  )وثفر(أك البذعة  اإلكاؼ
بضم ا٤بوحدة كٚبفيف الراء كىي حلقة ٘بعل ُب أنف  )وبرة(كالسرج من التقدـ  اؼاإلك

بكسر ا٣باء كىو خيط يشد ُب البزة ٍب ُب طرؼ  )وخطاـ(البعّب من صفر أك غّبه 
ا٤بقود كذلك ألنو ال يتمكن من الركوب التاـ بدكهنا كالعادة مطردة بكوهنا على ا٤بؤجر 

شرط ا٤بكرم أف ذلك كلو أك بعضو  (ْ)أما إذا ٓب يكن مطلقة فإف  حكم السرجكيأٌب
أك  (ٓ)ليس عليو فبل يلزمو ك٤بستأجر دابة ٢بمل متاع مقدر منع ا٤بؤجر من تعليق ٨ببلة

                                                           

 أ من نسخة )ب( ّٕٕبداية لوح (ُ) 

 ُب )ب( ا٤بكرم(ِ) 

 (ُُْٖ/ّالصحاح )(  ّ) 

 ُب )ب( بأف(ْ) 

 (ْٗٔ/ُعلفها. انظر: معجم اللغة العربية ا٤بعاصرة ) فيو يوضع الدابة رقبة على يعلق كيس( ٓ) 
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لركوب  )في إجارة ذمة(عليو أيضا )و(سفرة أك غّبٮبا عليها الستحقاقو ٝبيع منفعتها 
كسائق  (ُ)ركج مع الدابة بنفسو أك نائبو ليسوقها كيتعهدىا كمؤنة الدليل كالبذرقةا٣ب

كامرأة كصغّب ككبّب بو ٫بو مرض أك ٠بن ٲبنعو   )إعانة راكب ضعيف(الدابة كقائدىا ك
من الركوب ُب ركوبو كنزكلو ٕبسب ا٢باجة ألنو التـز النقل كالتبليغ كال يتماف إال بذلك 

كٰبصل بإناخة البعّب لضعيف كإف كاف قويا حاؿ العقد ، بالعادةكالعبة ُب اإلعانة 
لصعوبة كالركوب كالنزكؿ مع قياـ البعّب ك٣بوؼ تكشف ا٤برأة كتفرسو ٥با من 

[مرتفع ليسهل عليو الركوب ككقفها لنزكلو لنحو قضاء ا٢باجة كصبلة الفرائض ِ/ُّٓ]
تظره ا٤بؤجر ليفرغ منو كال يلـز كإذا نزؿ لذلك ان، كغّبٮبا ٩با ال يتهيأ عليها كالوضوء

ا٤بستأجر قصر كال ٝبع كال تأخّب للصبلة عن أكؿ كقتها كال ا٤ببالغة ُب التخفيف ٤با نزؿ 
كليس لو التطويل كال كقفها لنحو نافلة كأكل كشرب إلمكاهنا ، لو ليناؿ فضيلة أضدادىا

٧بتمل كٰبتمل  كأ٢بق بالضعيف ُب ذلك الوجيو الذم ٓب يعتد الركوب كحده كىو، عليو
كُب الذمة أف  (ّ): إجارة من زيادتو دفع بو ما يوٮبو قوؿ أصلو(ِ)كقولو، خبلفو كالفرؽ

)رفع ُب إجارة ذمة ٢بمل )و(اإلعانة ثابتة ُب ذمة ا٤بكرم فيفوت التقييد بإجارة الذمة 
بفتح ٍب كسر كعكسو على الدابة )محمل(رفع )و(بكسر أكلو  حمل(

أما إجارة العْب فبل يلزمو ، و ا٤بتاع اموؿ كحفظ ا٤بتاعينقل في )وظرؼ(٥بما)وحط(
فيها شيء ٩با مر ألنو ٓب يلتـز سول تسليمها باإلكاؼ ك٫بوه ٩با مر كللمؤجر منعو من 
النـو عليها ُب غّب كقتو ا٤بعتاد ألف النائم يثقل فبل ٙبتمل كعلى القوم النزكؿ عنها ُب 

                                                           

ا٤بسافر. انظر: ا٤بعجم الوسيط  يعطاه كاألماف ا٢براسة كأجر القافلة يتقدموف : ا٢براسالبذرقة(  ُ) 
(ُ/ْٓ) 

 ( ُٕٗ/ِإخبلص الناكم ) ( ِ) 

 (ِّٖا٢باكم الصغّب )ص:  (  ّ) 
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 العقبات الصعبة إف اعتيد كإال فبل.

ا الضعيف كا٤برأة كمن ٱبل ا٤بشي ٗبركءتو فبل نزكؿ عليهم إال إف شرط]فبل يعتب كأم
كفيما إذا اكَبل دابة لركوُّا إٔب بلد  (ُ)فيهم عرؼ بل يعتب شرط النزكؿ أك عدمو[

أقطار البلد  (ّ)إال إف تقارب (ِ)يوصلو سورىا فإف فقد فعمراهنا ال ا٤بنزؿ قاؿ ا٤باكردم
ٍب مُب ٍب عرفة ٍب  مكةأك للحج ركب إٔب ، (ٓ)ٓب يتم ا٢بج عليها مكةأك إٔب  (ْ)لصغره

كظاىر كبلمهم أنو ال يركب ، لطواؼ اإلفاضة ٍب للرجوع إٔب مُب مكةمزدلفة ٍب مُب ٍب 
كىو متجو إف ٓب يقصد الذىاب إليها لطواؼ الوداع ألنو  مكةبعد النفر من مُب إٔب 

كإف سلم أنو ليس من ا٤بناسك لو تعلق ُّا فيعد من توابعها كليس ألحد ا٤بتكارين فراؽ 
 )محمل وتابعو(دابة لركوب كلو إجارة ذمة )وعلى مستأجر(القافلة إال برضى اآلخر 

ذم يشد بو امل على البعّب أك أحد كا٢ببل ال (ٔ)من ٫بو ا٤بظلة كالغطاء كا٤بوطأ
املْب إٔب اآلخر كٮبا على البعّب أك األرض ألهنا تراد لكماؿ االنتفاع كىو غّب 
مستحق باإلجارة كالعادة مطردة بكوهنا عليو أما شد امل على البعّب كشد أحد 

أطلقا العقد  املْب إٔب اآلخر كحل ا٢ببل فعلى ا٤بؤجر ُب إجارة الذمة للعرؼ ىذا إذا
فقيل فبل شيء عليو من اآلالت كلو اختلفا  (ٕ)فإف قاؿ اكَبيت منك ىذه الدابة العادية

                                                           

 ساقط من )أ((ُ) 

 (ُْْ/ٕا٢باكم الكبّب )(  ِ) 

 ُب )ب( تفاكتت(ّ) 

 ُب )ب( الصغّبة(ْ) 

 ب من نسخة )ب( ّٖٕبداية لوح (ٓ) 

 ُب )ب( الوطأ(ٔ) 

 ُب )ب( العارية(ٕ) 
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ُب كيفية كضع الرحل أك كيفية ا١بلوس كأحد الكيفيتْب تضر بالراكب كاآلخر بالدابة 
اعتب الوسط كيتبع ُب طلع التلقيح كمرىم ا١براحى  كصابوف الغساؿ كمائو كحطب 

كإبرة ُب استيجار خياط ليخيط  )وخيط(الفرس ا٤بؤجرة كىذا من زيادتو  )وسرج(ا٣بباز 
فيما إذا  )وصبغ(كقلم فيما إذا استأجر كراقا لينسخ لو كتابا  )وحبر(لو قميصا مثبل 

بفتح ا٤بعجمة فيما إذا استأجر كحاال  )وذرور(كمركد ، استأجر صباغا ليصبغ لو ثوبا
 (ُ)ا٤بطرد ُب موضع اإلجارة كما صححو الرافعي()العرؼكىو ما يذر ُب العْب ، ليداكيو

ا٤برجع فيما  (ٓ)إذ ىي (ْ)كارر  (ّ)خبلفا ٤با ُب ا٢باكم (ِ)ُب شرحو كالنوكم ُب ا٤بنهاج
[ كال لغة كيكوف دخوؿ ىذه األعياف حيث اقتضى العرؼ ُ/ُّٕال ضابط لو شرعا ]

يطرد العرؼ بأف ٓب يوجد أك ال )و(، (ٔ)أهنا على األجّب ُب العقد بطريق التبع ال القصد
كل من ا٤بذكورات على من ىو كال ٯبب   )بّين(إف  )إال(كجد كاختلف ٓب يصح العقد 

تقديره ألنو تابع كاللنب كحيث ٓب ٯبب ذكره بأف ٓب ٱبتلف العرؼ ٓب يصح العقد 
ا٤بقَبف بشرطو إال إف قدر ألف اللفظ عند تردد العادة كعدـ التقييد يلحق باَّمل 

فإف كاف على ، أف الَبدد ُب ذلك إذا كاف العقد على الذمة (ٕ)كبلـ اإلماـ  كقضيتو

                                                           

 ( ُِٓ-ُِْ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 ( ُُٔا٤بنهاج )ص: (  ِ) 

 (ِّٖا٢باكم الصغّب )ص:  (  ّ) 

 (ِِّارر )ص: (  ْ) 

 ُب )ب( ىو(ٓ) 

 ُب )ب( ال العقد.(ٔ) 

(، مغِب اتاج ُْٖ/ِينظر كذلك أسُب ا٤بطالب ) (ُٖٗ- ُٖ – َٖ/ٖهناية ا٤بطلب )( ٕ) 
(ّ/ْٕٔ) 
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بو فيما إذا كاف على مدة كجوز  (ِ)ٓب ٯبب غّب نفس العمل كقطع ابن الرفعة (ُ)العْب
فيما إذا كجب ا٣بيط كالصبغ على  (ّ)الَبدد فيما إذا كاف على عمل كللسبكي تردد

ا٤بؤجر أتلفو على ملك نفسو كأ٢بق ُّما ما  ا٤بؤجل ىل ا٤بستؤجر ملك كل منهما أك
األرض ا٤بستأجرة للزرع ٍب رجح فيو كُب اللنب كالكحل أف كبل منهما باؽ على ملك 

قاؿ: كأما ا٣بيط كالصبغ فالضركرة ٙبوج إٔب تقدير نقل ، مالكو ينتفع بو ا٤بستأجر لنفسو
يتلف على ملكو. كأ٢بقوا ٗبا تقدـ ا٢بطب الذم يقده ا٣بباز كال شك أنو ، ا٤بلك

 انتهى.

كلو قاؿ: اشَبيت منك ىذا ا٣ببز مثبل بكذا كاستأجرتك بكذا لتكتب بو صح 
البيع ال اإلجارة ألنو استأجره قبل أف ٲبلك ٧بل العمل كألف اشَباطها ُب البيع ال يصح 

بو كمثلو اشَبيت بدرىم كاستأجرتك ٢بصده أك خياطتو بدرىم ككذا اشَبيتو  ... فكذا
وال كبو يندفع ما أكٮبو كبلـ الشارح ) (ْ)لذلك بدرىم كما ُب اَّموع كاستأجرتك

كبل فبل يبيع كاحد منهما اآلخر ُب اإلجارة   (ٓ))وحضانة(ٗبعُب إرضاع  يتالـز رضاع(
انفسخ  )وانقطع لبن(معا  )فإف أجر لهما(ألف كبل منهما ينفرد بالعقد كسائر ا٤بنافع 

حينئذ األجر ا٤بسمى ُب  )وزع(ألف كبل منهما مقصود ك العقد ُب اإلرضاع ال ا٢بضانة
العقد على أجرة مثلهما كسقط قسط الباقي من مدة اإلرضاع فلو استويا أجرة كاف 

فإذا أرضعت نصف ا٤بدة رجع ا٤بستأجر عليها بربع ، نصف ا٤بسمى ُب مقابلة كل

                                                           

 ُب )ب( ا٤بعْب (ُ) 

 ب:  أٞبد الرحيلي. ٙبقيق/الطال ّٖا٤بطلب العإب ص ( ِ) 

 (ُِٔ/ٔ(، حاشية العبادم على التحفة )َّّ/ّ(، الغرر البهية )ُْٖ/ِأسُب ا٤بطالب )( ّ) 

 (.ٕٗ(. انظر: كذلك ا٤بنهاج )ص: ّْٕ – ّّٕ/ٗاَّموع )( ْ) 

 أ من نسخة )ب(. ّٖٕبداية لوح  (ٓ) 
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كٕبث الشارح أنو يثبت ، ب بقسطوكإال اعت، ا٤بسمى إف استوت أجرة مدة الرضاع
للمستأجر ا٣بيار لتفريق الصفقة عليو نظّب ما مرُب البيع كالبلـز للمستأجرة للحضانة 
حفظ اضوف كتعهده ك٫بوه بغسل رأسو كبدنو كثيابو كتطهّبه من النجاسات كتدىينو 

ٰبتاج إليو كربطو كٙبريكو للنـو ك٫بو ذلك ٩با  (ُ)كتكحيلو كإضجاعو ُب ا٤بهد ]ك٫بوه[
الصغرل كىي كضعو ُب ا٢بجر كإلقامو  عرفا لذلك أما ا٢بضانة القتضاء اسم ا٢بضانة

 (ِ)الثدم كعصره لو فيستلزمها اإلرضاع كما مر أكائل الباب فاندفع استشكاؿ اإلسنوم
ا٤برضعة بأكل ما يدر لبنها كما قالو  ىذا ٗبا ىنا كللمكَبم أف يطالب (ّ)كغّبه

متقدمْب لو منعها من أكل ما يضر باللنب كأف  (ٓ)كالتنظّب منو بقوؿ ٝبع (ْ)الشيخاف
ىذا ىو ا٤بوافق لقو٥بم ُب النفقات للزكج منع زكجتو من تناكؿ ما يضر ُّا يرد بأف غاية 

كبأنو ٲبكن ، ذلك (ٔ)[ خبلفا كقد رجح الشيخافِ/ُّٕما ىناؾ أف ُب السليمة ]
الفرؽ بْب ىذا كما ُب النفقات بأف الزكج ال حق لو ُب عْب تنشأ عن األكل كإ٭با لو ُب 

ٕبالو فامتنع أكل ما يضر بو ٖببلؼ ا٤بكَبم فإف لو حقا ُب عْب  (ٕ)حق بقاء اليدين
                                                           

 ساقط من )أ(. (ُ) 

سنوم اشتباه ُب ا٢بضانتْب انظر: ٙبرير (، قاؿ أبو زرعة كقع لو أم األُّٖ/ٔا٤بهمات )( ِ) 
 .(ِّٕ/ِالفتاكم )

 ٙبقيق/الطالب:  عبد الكرًن أبو حسْب  ُّْ-ُّّالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص ( ّ) 

(، قاؿ ابن الرفعة كفيو نظر. انظر: ا٤بطلب َِٗ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُِْ/ٔ) فتح العزيز( ْ) 
 ٙبقيق/الطالب: يوسف طو ُُّص 

ٙبقيق/الطالب: يوسف طو، حاشية  ُُّ(، ا٤بطلب العإب ص ِْْ/ٕكم الكبّب )ا٢با( ٓ) 
 (.ُّٗ/ّالشربيِب على الغرر )

 (.ْٗ/ْ(. انظر: كذلك  حاشية البجّبمي )َٓ/ٗ(، ركضة الطالبْب )ُٖ/َُ) فتح العزيز( ٔ) 

 ُب )ب( البدف. (ٕ) 
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 )وبدؿ(تنشأ عن األكل عادة كىو اللنب فطالبها بالسبب ليحصل ا٤بسبب ا٤بستحق لو 
معتاد كٗبانفذ منو بأكل أك  كمنو أدـ )بزاد(  نسخة بالبناء للمفعوؿ جوازاكُب، ا٤بستأجر

ُب ا٤بنازؿ ا٤بستقبلة أك ٓب ينفد كلو منو كسائر اموالت  (ُ)غّبه مثلو كلو ٓب ٯبف ]غبل[
أتبع الشرط كال يؤثر ىذا الشرط ُب  (ِ)إذا باعها أك تلفت نعم إف شرط عدـ إبدالو

 (ْ)السبكي (ّ)صحة العقد ألف ا٤بؤثر ىو ما يقتضي العقد خبلفو ال ما ال يقتضيو قاؿ
كلو شرط قدرا بكيفية للطريق كلها امتنع اإلبداؿ ما داـ الباقي كافيا لبقيتها القتضاء 
عرؼ أكثر ا٢بجاج ذلك أك قدرا فلم يأكل منو فالظاىر أنو ليس للمؤجر مطالبتو 

كٰبتمل أف لو ذلك للعرؼ ألنو ٓب يصرح ، اتباعا للشرطينقص قدر أكلو  (ٓ)]بقدر[
كىو  (ٔ)كىذا ىو الذم أميل إليو انتهى. قاؿ األذرعي، ٕبمل ا١بميع ُب ٝبيع الطريق

أما العمراف ، حسن لكن إ٭با جرت عادة ا٢بجيج بأكل ما معهم إذا كانوا ُب البية
كحاصلو أنو يوافقو على أف لو ، هىكالقرل فبل يأكلوف فيها غالبا بل يوفركنو إٔب البية انت

كأنت خبّب بأف ٧بل العمل بو حيث ، ا٤بطالبة إف كفر ُب البية ال العمراف عمبل بالعرؼ
كتعليل الثاين ٗبا ، األفقو األكؿ أم عدـ ا٤بطالبة مطلقا (ٕ)كمن ٍب قاؿ شيخنا، ال شرط

اإلبداؿ فيما مر  كإال ٓب ٯبز، ذكره ٩بنوع إذ الشرط ينصرؼ إٔب ذلك كإف ٓب يصرح بو
لو من غّب تلف كال  )و(كلو أكرل ٢بمل طعاـ أك غّبه فتلف أبدؿ كبدؿ جوازا أيضا 

                                                           

 ُب األصل غشبل (ُ) 

 ُب )ب( بدكف عدـ (ِ) 

 ( ُُٕ/ٔ(، ٙبفة اتاج )ِِْ/ِأسُب ا٤بطالب )( ّ) 

 ُب )ب( قالو السبكي (ْ) 

 ساقط من )أ( (ٓ) 

 (َْٓ/ّقوت اتاج )(  ٔ) 

 (ِِْ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٕ) 
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للمنفعة كالراكب كالبلبس كالساكن  )مستوؼ(تعييب سواء إجارة العْب كالذمة كبل من 
كألنو ٯبوز ، كاموؿ ٗبثلو طوال كقصرا كضخامة ك٫بافة كغّبىا أك بدكنو إذ ال ضرر فيو

أف يؤجر لغّبه ما استأجره فلو شرط عليو ا٤بؤجر أف يستوُب ا٤بنفعة بنفسو  (ُ)أجرللمست
قياسا على ما لو باعو شيئا بشرط أف ال يبيعو  (ّ()ِ)ٓب يصح على ما قالو ا٣بوارزمي

بأف للمؤجر غرضا ُب أف ال يكوف عْب مالو إال ٙبت يد من  (ْ)لكن فرؽ ابن الرفعة
 مثلو كإبداؿ ا٢بمل باإلركاب كعكسو كإف قاؿ أىل ا٣ببة أما بغّب، يرضاه ٖببلؼ البائع

ككالقطن بدؿ ا٢بديد كعكسو فبل ٯبوز ألف ا٢بديد ثقلو ُب موضع ، ال يتفاكت الضرر
كاحد كالقطن ٣بفتو يأخذ من ظهر الدابة أكثر ككذلك ال يسكن غّب حداد كقصار 

القطن الصوؼ كالوبر كيبدؿ ب، أحدٮبا كال أحدٮبا اآلخر فيما يظهر الختبلؼ الضرر
 (ٓ)كذا ذكر ىاتْب ىنا الشيخاف،  كبا٢بديد الرصاص كالنحاس لبلستواء ُب ا٢بجم

كقضيتو أهنما من إبداؿ ا٤بستوُب كاعَبضا بأهنما من إبداؿ ا٤بستوَب بو كقد ٯباب بأهنما 
كإف كانا كذلك إال أهنما كا٤بستوُب ُب عدـ ا٣ببلؼ اآلٌب فيو كما اقتضاه كبلمهما 

[ عبده كاف ُ/ُّٖيؤيد ذلك أف من استأجر إلركاب ] )و(ذكرٮبا معو  كلذلك

                                                           

 ب من نسخة ب ّٕٗبداية لوح (ُ) 

 أئمة الضرير، أحد، سعيد، أٞبد بن ٧بمد بن علي بن ٭بّب ا٣بوارزمي الشافعي أبو العبلمة(  ِ) 
 أيب القاضي بعد يكن كٓب، كأفٌب درس ا٣بطيب حامد، قاؿ أيب الشيخ كتلميذ ببغداد ا٤بذىب
كأربعمائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء  كأربعْب ٜباف سنة صفر ُب كتوُب، منو أفقو أحد الطيب

(ُٖ/ٖ-ٗ.) 

 (ُّّ/ّ(، حاشية الشربيِب على الغرر )ِْْ/ِأسُب ا٤بطالب ) (  ّ) 

 ٙبقيق/الطالب:  أٞبد الرحيلي  َِّا٤بطلب العإب ص(  ْ) 

 (ِِْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُّْ/ٔ) فتح العزيز(  ٓ) 
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ألهنم قطعوا فيو باإلبداؿ كبقولو قطعوا فيو  (ُ)قاؿ السبكي )مستوفى بو(مستوفيا ال 
كمن مستوَب منو ٗبثلو كطريق استأجر دابة ، باإلبداؿ اندفع ما ذكره الشارح فتأملو

كال أطوؿ كمن مستوَب بو كالثوب كالصيب قيد ٥بب مثلو ال أصعب منو (ِ)للركوب فيو
 (ْ)كأصلو  (ّ)ا٤بعْب ُب ا٣بياطة أك التعليم أك الرضاع ٗبثلو فيما مر كما رجحو ُب ا٤بنهاج

ألنو طريق لبلستيفاء كالراكب ال معقود عليو لكن الذم جرل عليو  (ٓ)كالشرح الصغّب
عن النص كاعتمدكه أنو  (ٖ)ُب ا٣بلع كنقلو العراقيوف (ٕ)كالشيخْب  (ٔ)ا٤بصنف ُب ركضو

 (َُ)كاستدؿ لو ٔبـز الرافعي (ٗ)ال ٯبوز إبدالو كا٤بستوَب منو اآلٌب كاعتمده البلقيِب
بوجوب تعيْب الصيب ُب اإلرضاع الختبلؼ الغرض باختبلفو كما كجب تعيينو ال ٯبوز 

لكن اعَبضو الشارح بأف الراكب ٯبب تعيينو بالشخص أك ، إبدالو كالدابة ا٤بعينة
كيرد بأف الرضيع ٯبب تعيينو بالرؤية كال يكفي فيو الوصف ٖببلؼ ، فة كٯبوز إبدالوبالص

                                                           

 (ِٖٕ/ِٙبرير الفتاكم )( ُ) 

 ُب )ب( فيها (ِ) 

 (ِّّ(. انظر: كذلك ارر )ص: ُِٔا٤بنهاج )ص: ( ّ) 

 (ِّٖ ا٢باكم الصغّب )ص:  ( ْ) 

 (ْٕٓ/ّمغِب اتاج )( ٓ) 

(، مغِب ِِٓ/ّ(، أسُب ا٤بطالب مع حاشية الرملي عليو )ِٖٓ -ِٕٓ/ِركض الطالب )( ٔ) 
 (ْٕٓ/ّاتاج )

 ( ّٗٗ/ٕ(، ركضة الطالبْب )ُّْ/ٖ) فتح العزيز( ٕ) 

 (ِِٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُْْ/ٔ) فتح العزيز( ٖ) 

 (ْٕٓ/ّتاج )(، مغِب اِْْ/ِأسُب ا٤بطالب )( ٗ) 

 (ُّٕ/ٔ) فتح العزيز( َُ) 
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ٗبنزلة الدابة ا٤بعينة كما قالو كقوؿ  (ُ)الراكب فعدـ االكتفاء بالوصف ُب الرضيع ]صّبه[
الشارح: ما ا٤بانع من اإلخبار على من ىو مثل الرضيع أك دكنو ُب الزىادة كاالرتضاع ال 

بأف العياف ٰبيط ٗبا ال ٰبيط بو الوصف كإف  (ِ)ا٣ببة يرد ]أيضا[ سيما بقوؿ أىل
ٓب  (ّ)استقصى كما ذكركه ُب البيع فإذا رأت الرضيع كأريد إجبارىا على من ىو كصفتو

 (ْ)ٯبز ألهنا أحاطت فيو بالعياف ما ال ٲبكن أف يعوضو بالوصف فا٘بو ما قالو البلقيِب
 )في(ببدؿ بو مثلو  )منو(ا٤بستوَب  )وكذا(ليو كاندفع ما أطاؿ بو الشارح ُب الرد ع

أم بسبب أحدٮبا كأف يستأجر دابة  )بتلف وعيب(لكن ال مطلقا بل  )ذمة(إجارة 
صفتها كذا للركوب كا٢بمل أك يلـز أجّبا عمبل ُب ذمتو فإذا عْب دابة أك أجّبا أبدؿ بو 

األكٔب ككما ُب ا٤بسلم  (ٓ)غّبه إف تلف أك تعيب ليتمكن من استيفاء ا٤بعقود عليو ]ُب[
ُب الثانية ألف ا٤بعقود عليو ُب الذمة بصفة السبلمة كىذا غّب سليم فإذا ٓب  (ٔ)]فيو[

نعم لو عجز عن اإلبداؿ ٚبّب كما ٕبثو ، يرض بو رجع إٔب ما ثبت ُب الذمة
أما إبدا٥با بعد تسليمها عن ا٤بلتزمة ُب الذمة ببل عيب كال تلف فبل ٯبوز ، (ٕ)األذرعي

عند إفبلس ا٤بكَبم كلو إجارهتا  (ٖ)بإذف ا٤بكَبم ألف لو فيها حقا إذ تقدـ منفعتها إال
                                                           

 ساقط من )أ( (ُ) 

 ساقط من )أ( (ِ) 

 ُب )ب( بصفتو (ّ) 

 ( ِْْ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ِٕٗ/ِٙبرير الفتاكم )( ْ) 

 ساقط من )أ( (ٓ) 

 ساقط من )أ( (ٔ) 

(، اَّموع َّْ/ٓهناية اتاج )، (َُٕ/ٔ(، ٙبفة اتاج )ُّْ/ِأسُب ا٤بطالب ) (ٕ) 
(ُٓ/ْٓ ) 

 ُب )ب( ييقدـ ٗبنفعتها (ٖ) 
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الذمة كالسلم كىو ال ٯبوز  (ُ)كاالعتياض عن منفعتها بعد قبضها ال قبلو ألف إجارة
خبلفا ٤با ليختص التقييد بالذمة كبالتلف كالعيب ٗبا بعدىا  (ِ)عنو كزاد كراء االعتياض

من عودة ا١بميع كخرج بإجارة الذمة ا٤بستوَب منو ُب إجارة العْب   (ّ)يوٮبو كبلـ أصلو
كالدابة ا٤بعينة كالدار كاألجّب ا٤بعْب فبل ٯبوز إبدالو كا٤ببيع بل تنفسخ اإلجارة ُب 
ا٤بستقبل بتلفو لفوات ا٤بعقود عليو كيتخّب على الَباخي بتعييبو بعيب يؤثر ُب ا٤بنفعة 

ألف مورد العقد ا٤بنفعة كعدـ اإلبصار ، ثّبا يظهر بو تفاكت ُب األجرة ال ُب القيمةتأ
ليبل كعرج معوؽ عن السّب مع القافلة كتغّبىا تغّبا غّب معتاد ٖببلؼ ٦برد خشونة 

ما قالو ٤با مر جوابو من أف ا٣بشونة  (ٓ)كإف صوب الزركشي (ْ)ا٤بشي خبلفا البن الرفعة
[ األجّب ِ/ُّٖبيع إف خشي معها السقوط كيصح استعماؿ ]إ٭با تكوف عيبا ُب ا٤ب

فيما مشقتو مثل ما استأجره لو كأدخل الباء على ا٤بَبكؾ من مفعوٕب بدؿ ألف األفصح 
إ٭با يأٌب على اللغة (ٕ)بدؿ الطعاـ (ٔ)كإف كاف إدخا٥با على ا٤بأخوذ فصيحا فقوؿ ا٢باكم

ىنا من االعَباض على  (ٖ)فاندفع ما للشارح كإال لقاؿ كبدؿ بالطعاـ ألنو ا٤بَبكؾ، الثانية
: عمبل (ٗ)استؤجر للبسو مدة قاؿ الرافعي )لنـو ليل قميص(كجوبا  )ونزع(ا٤بصنف 

                                                           

 أ من نسخة ب ّٕٗبداية لوح  (ُ) 

 ُب )ب( كذا (ِ) 

 (ِّٖا٢باكم الصغّب )ص:  ( ّ) 

  ٙبقيق/الطالب: أٞبد عواجي  َٖا٤بطلب العإب ص ( ْ) 

ٙبقيق/الطالب:  عبدالكرًن أبو حسْب، هناية اتاج  ّّْالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص  (ٓ) 
(ٓ/َّْ ) 

 (ِّٖا٢باكم الصغّب )ص:  ( ٔ) 

 ُب )ب( كبدؿ. (ٕ) 

 (ُٗٗ/ِإخبلص الناكم )( ٖ) 

 ( ُْْ/ٔ) فتح العزيز(  ٗ) 
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أك هنارا كقت النـو زمن القيلولة أك غّبه ساعة أك ، أما نزعو ليبل مع اليقظة، بالعادة
ا كالتعبّب ساعة أك ساعتْب ال أكثر النهار أك ُب ا٣بلوة كال ٯبب عمبل بالعادة أيض

كقضية األكؿ امتناع ثبلث ساعات  (ُ)ساعتْب ال أكثر النهار ٫بو ما ذكره الشيخاف
، كالثاين جواز ما عدا األكثر كىو األقرب إٔب ظاىر العبارة كالتقييد بالليل من زيادتو

كبو  نزع اإلزار مطلقا (ّ)با٤بلبوس أنو ال يلزمو (ِ)كأفهم تعبّبه بالقميص دكف تعبّب أصلو
فإهنم ٞبلوا ا٤بلبوس ُب عبارتو على ما يقابل  (ٓ)تبعا لشراح ا٢باكم (ْ)صرح ُب الشرح
ككأنو نظر إٔب سَب العورة كلو نظر إٔب العادة لعمم ا٢بكم ُب كل ثوب ، اإلزار كاالرتداء

أسفل كىو كإف كاف قريبا لكن كبلمهم كا٤بصرح ٗبنع ذلك فطريقو إذا أراد النـو فيو إف 
: الظاىر أف ا٤براد غّب التحتاين كما يفهمو (ٕ)]لكن قاؿ األذرعي (ٔ)و شيخناشرطو قال

نـو )و(كنزع كجوبا بنـو ليل ، (َُ)انتهى كبو أيضايتأيد كبلـ ا٤بصنف(ٗ()ٖ)تعليل الرافعي[
 )خلوة(أجل )وؿ((ُِ)(ُُ)كقت القيلولة أك غّبه ]خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ ا٢باكم[)نهار(

                                                           

 (ِِٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُْْ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 (ّّٖا٢باكم الصغّب )ص:   (  ِ) 

 ُب )ب( يلزمو(ّ) 

 ( ََِ/ِإخبلص الناكم )(  ْ) 

 الب: سعد الشهراين ٙبقيق/الط ُِّشرح القونوم ص (  ٓ) 

 (ِْْ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٔ) 

 (ُْْ/ّ(، إعانة الطالبْب )ُٕٕ/ٔا٤بصدر السابق، ٙبفة اتاج )(  ٕ) 

 ساقط من )أ((ٖ) 

 ( ُْْ/ٔ) فتح العزيز(  ٗ) 

 (ََِ/ِإخبلص الناكم )(  َُ) 

 ساقط من )أ((ُُ) 

 (ّّٖ ص:  ا٢باكم الصغّب )(  ُِ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

322 

استؤجر للبسو مدة ألنو للتجمل فبل يناـ فيو  (ِ)لفاء[]بفتح ا)فوقاني((ُ)]قميص[
مطلقا كال يلبسو كل كقت بل إ٭با يلبسو عند التجمل ُب األكقات الٍب اعتيد فيها 
التجمل كا٣بركج إٔب السوؽ ك٫بوه كدخوؿ الناس عليو كلو ناـ ٕبضرة الناس فهل ٯبب 

ا بعمـو قو٥بم ليلبسو ُب عليو نزعو أخذا بعمـو قو٥بم ال يناـ فيو مطلقا أك ال أخذ
األكقات الٍب اعتيد فيها التجمل كل ٧بتمل كاألقرب الثاين أف عليو النـو كٓب ٯبد بدا من 

)يرتدي الفوقاين مدة للبس )و(النـو ٕبضرهتم كإال فاألكؿ كمستأجر القميص التحتاين 
تزار فوؽ ُّما ألف ضرر االئ )وال يتزر(جوازا ألف ضرر االرتداء دكف ضرر اللبس بهما(

ك٤بن استأجر لبلئتزار كاالرتداء ألف ضرره أدكف كال عكس ألف االئتزار ، ضرر اللبس
كلو استأجر ، أضر بالثوب كلو التعميم بكل من اإلزار كالرداء كالقميص ألف ضرره أدكف

كيوما أك هنارا أك أطلق فمدتو من كقت العقد إٔب مثلو ، للبس ثبلثة أياـ دخلت الليإب
 (ّ)هنارا كامبل فمن طلوع الفجر إٔب الغركب أك هنارا يـو ]فإف ٓب يقل كامبل[ أك يوما أك

: لو قاؿ أنت طالق (ٓ)كرجح أخذا من قو٥بم (ْ)فقيل من طلوع الشمس كقيل من الفجر
فجر أكؿ يـو منو كصورة ذلك ُب إجارة العْب  (ٕ)هنار شهر كذا طلقت من طلوع (ٔ)ُب

                                                           

 ساقط من )أ((ُ) 

 )أ( ساقط من (ِ) 

 ساقط من )أ((ّ) 

ٙبقيق/الطالب:   ُّٕ(، ا٤بطلب العإب  ص ِِٔ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َّٓ/ٕالبياف )(  ْ) 
 أٞبد الرحيلي 

(، مغِب اتاج َِّ/ّ(، أسُب ا٤بطالب )ِّٔ(، ا٤بنهاج )ص: ُُٔ/ٖركضة الطالبْب )(  ٓ) 
(ْ/َٓٓ ) 

 من نسخة )ب( أ َّٖلوحة  هناية (ٔ) 

 عُب )ب( بطلو (ٕ) 
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فتكوف يده على ما استؤجر ٢بفظو أك كوديع أجير()و أف يؤجرىا أكؿ ا٤بدة ا٤بذكورة 
للعمل فيو كراع كخياط كصاغ يد أمانة مشَبكا كاف كىو ا٤بلتـز للعمل ُب ذمتو ٠بي 
بذلك ألنو كإف التـز العمل بواحد ٲبكنو أف يلتزمو لغّبه فكأنو مشَبؾ بْب الناس أك 

ُب دار ا٤بالك مثبل إذ  منفردا كىو من أجر نفسو لعمل غّبه كسواء انفرد باليد أك كاف
كألف ا٤باؿ غّب مسلم إليو حقيقة ، ليس أخذه العْب لعرضو خاصة فأشبو عامل القراض

[ تعدل ُب ذلك  ُ/ُّٗكإ٭با استعاف بو ا٤بالك ُب شغلو كما يستعْب بالوكيل فإف ]
أك تركو ُب التنور فوؽ العادة ، كأف أسرؼ ُب اإليقاد للخبز أك ألصقو قبل كقت إلصاقو

احَبؽ أك ضرب الصيب للتأديب أك التعليم ضمن غّب ا٢بر بأقصى قيمة من كقت  حٌب
فإف اختلفا ُب التعدم ، التعدم إٔب كقت التلف كا٢بر بالدية كما يأٌب ُب ا١بنايات

نعم إف قاؿ عدالف خّباف إف ىذا سرؼ عمل بقو٥بما كإف خًب ، صدؽ األجّب بيمينو
ة ببل تقصّب ٓب يضمن لعدـ ثبوت اليد على أك حجم أك فصد حرا أك عبدا أك شرط داب

استحفظو الداخل على ثيابو ك٫بوىا )حمامي(كوديع )و(، ا٢بر كلعدـ التفريط ُب غّبه
إذ ما يأخذه أجرة ا٢بماـ كإال لو من ٫بو سطل كإزار كحفظ ا٤بتاع ال من ا٤باء ألنو غّب 

فبل يضمنها كسائر مضبوط فبل يقابل بعوض فهو مؤجر لآللة كأجّب مشَبؾ ُب األمتعة 
أما لو كاف معو اآللة كمن ، األجر أك اآللة غّب مضمونة على الداخل ألنو مستأجر ٥با

كال يلزمو ا٢بفظ إال إف استحفظ ، ٰبفظ متاعو فما يأخذه ا٢بمامي أجرة ا٢بماـ فقط
كعطفو مع أنو أجّب كما عرؼ ٩با تقرر أخذا من ثقل تكرر الكاؼ لو قاؿ كحمامي 

غّب أجّب كمن استؤجر لقصارة ثوب أك  (ُ) يضمن كإف قلنا بالضعيف ألنوكليفيد أنو ال
صبغو يصبغ مالكو كانفرد باليد فتلف ُب يده كلو بآفة بعد الفعل سقطت أجرتو ٖببلؼ 

، لوقوع العمل مسلما إليو أك ال، ما إذا ٓب ينفرد بأف عمل ٗبلك ا٤بستأجر أك ٕبضرتو
                                                           

 ُب )ب( أنو(ُ) 
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ع االنفراد غّب مقصور أك مصبوغ مع الصبغ كضمنو فأكال كمن ٍب ضمنو فيما إذا أتلفو م
مع عدـ االنفراد مقصورا كمصبوغا كفارؽ ما لو تلفت جرة ٞبلها األجّب نصف الطريق 

٫بو ا٣بياطة تظهر على الثوب فوقع العمل  (ُ)فإف، فإنو ال يستحق شيئا من األجرة
أنو يعتب ُب كجوب  مسلما بظهور أثره كا٢بمل ال يظهر أثره على ا١برة فعلم ٩با تقرر

كإف  ُب ا١بعالةالقسط كقوع العمل مسلما كظهور أثره على ال كسيأٌب لذلك تتمة 
ا٤بالك فإف أجاز لزمتو األجرة كغـر األجنيب قيمتو  (ِ)أتلفو أجنيب كانفرد األجّب ٚبّب

أك مقصور مع بدؿ الصبغ  مقصورا أك مصبوغا كإف فسخ فبل أجرة كغرمو غّب مصبوغ
أف لؤلجّب تغرًن األجنيب أجرة القصارة أك الصبغ كلو استأجر ليصبغ  (ّ)كٕبث شيخنا

بصبغ نفسو فا٢بكم كذلك لكن تسقط قيمة الصبغ كلو جحد الثوب بعد أف قصره ٍب 
أتى بو استقرت األجرة أك قبلو فكذلك إف قصر ١بهة اإلجارة أك أطلق فإف قصر لنفسو 

و عمل لنفسو كإ٭با ٓب تسقط أجرة أجّب ا٢بج بصرفو لو ألنو بعد انعقاده عن سقطت ألن
ا٤بستأجر ال يقبل الصرؼ كفارؽ ما ىنا ما لو قاؿ مالك معدف آلخر ما استخرجو منو 
لك أك استخرج لنفسك حيث يستحق األجرة ألنو ٍبى جعل لو شيئا طمع فيو كٓب ٰبصل 

يد  (ْ)فتكوف يده على العْب ا٤بستأجرة ستأجر()ميكوف كالوديع  )وكذا(لو ٖببلفو ىنا 
إذ ال ٲبكنو استيفاؤه منفعتها ا٤بستحقة لو  (ٓ)أمانة حٌب ال يضمن ما تلف منها بالتقصّب

                                                           

 ُب )ب( بأف(ُ) 

 ُب )ب( غّب(ِ) 

 (ِْٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 

 من نسخة )ب( ب َّٖلوحة  هناية (ْ) 

 ُب )ب( ببل التقصّب(ٓ) 
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كاف التلف   )ولو(ٖببلؼ ظرؼ ا٤ببيع  (ُ)إال بإثبات يده عليها كالنخلة ا٤ببتاع ٜبرىا
للمنفعة ُب  )إمكاف استيفاء( بعد )أو(ُب اإلجارة ا٤بقدرة با٤بدة  )مدتو(مضي  )بعد(

اإلجارة ا٤بقدرة بالعمل تبعا ٥با بناء على أنو ال يلزمو الرد كال مؤنتو كإ٭با عليو التخلية 
، (ّ)كا٤بنهاج (ِ)[ ا٤بالك إذا طلبها كالوديعة كىو ما رجحو ُب اررِ/ُّٗبينها كبْب ]

بو فإهنما عدا من  كأصلها ُب ا٤ببيع قبل القبض ُب ا١بـز (ْ)كاقتضى كبلـ الركضة
األمانات ا٤باؿ ُب يد ا٤بستأجر بعد فراغ ا٤بدة نعم لو انفسخت اإلجارة بسبب فعمل بو 
كٓب يعلم ا٤بالك ضمنها كمنافعها لتقصّبه بعدـ إعبلمو فإف أعلمو بو أك ٓب يعلمو لعدـ 

زـك ىو عا٤با بو ٓب يضمن ألنو أمْب كال تقصّب منو كيبُب على عدـ ل (ٓ)علمو بو أك كاف
الرد أيضا أف الدابة لو غصبت منو ٓب يضمنها كإف ٚبلف عن رفقتو الذين غصبت 

كسعوا ُب اسَبدادىا كمر لذلك مزيد ُب قولو: كنزع من غاصب كلو ٞبل قدرا  (ٔ)كراءىم
فإف كاف ال يستقل  (ٕ)بعد مضي مدة استئجارىا للرد على دابة فانكسرت ]بتعثرىا[

ه إذ العادة أهنا ال ترد بالدابة مع استقبلؿ ا٤بستأجر ٢بملها ٓب يضمن كإال ضمن لتقصّب 
من عدـ الضماف على من ىو من  (ٗ)ا٘باه ما ٕبثو الزركشي (ٖ)أك ٞباؿ بو كمنو يوجد

                                                           

 ُب )ب( ٜبرهتا(ُ) 

، كُب ا٤بسألة قوؿ آخر كىو أف ذلك يلزمو انظر: هناية ا٤بطلب (ِّّارر )ص: ( ِ) 
(ٖ/ُٖٔ-ُٖٕ ) 

  (ُِٔا٤بنهاج )ص: ( ّ) 

 (ِِٔ/ٓركضة الطالبْب )(  ْ) 

 ُب )ب( ككاف(ٓ) 

 ُب )ب( دكاُّم(ٔ) 

 ُب )أ( ببعّبىا(ٕ) 

 ُب )ب( يؤخذ(ٖ) 

 (ِْٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٗ) 
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كإمكاف ، ذكم ا٥بيئات الذين ال يليق ا٢بمل ٕبا٥بم كٓب ٯبد ٞباال كقيل ىي بعد ا٤بدة
كأقره ُب  (ُ)و ما رجحو ُب التنبيواستيفاء مضمونو بناء على أنو يلزمو الرد كمؤنتو كى

ُب ا٤ببيع قبل قبضو بأهنا أمانة  (ّ)كٝبع بْب ىذه أك ما مر عن الشيخْب (ِ)التصحيح
: كا٢بق أهنا بعد ا٤بدة أمانة شرعية فإف (ْ)شرعية الينافيها كجوب الرد قاؿ السبكي

ى زماف ككذا إذا مض، تلفت عقب انقضائها قبل التمكن من الرد كاإلعبلـ فبل ضماف
كما أشار ، (ٔ)كتبعو األذرعي، انتهى، (ٓ)كقد أمسكها لعذر مانع كما جـز بو ا٤باكردم

إليو من أف ٧بل ا٣ببلؼ فيما لو ترؾ الرد ببل عذر كإال فبل ضماف قطعا صرح بو 
، ٗبا إذا ٓب يطالبو ا٤بالك فإف طالبو فامتنع فغاصب قطعا (ٖ)كخصو ا٤باكردم (ٕ)الشيخاف

ظره ٨بتارا فكا٤بستعّب فيضمن الرقبة ال ا٤بنفعة كإف عرضها ا٤بستأجر عليو فإف استنظره فأن
إذا قبض ا٤بستأجر العْب أك عرضها ا٤بؤجر عليو فلم يقبضها )و(فلم يقبلها  فكالوديعة 

)أجر( ٠بي ُب عقد اإلجارة (َُ)أك مكاف االستيفاء (ٗ)أم ٗبضي مدة اإلجارة )تقرر بو(

                                                           

 ُِٓالتنبيو ص ( ُ) 

 ( ّّٖ/ُتصحيح التنبيو )( ِ) 

 (ِِٔ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُْٓ/ٔ) فتح العزيز( ّ) 

 ( ْٕٔ/ّ(، مغِب اتاج )ِٖٕ/ِٙبرير الفتاكم ) (ْ) 

 (َْْ/ٕا٢باكم الكبّب )( ٓ) 

 ( ْٕٓ/ّقوت اتاج )( ٔ) 

 (ِِٔ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُْٓ/ٔ) فتح العزيز( ٕ) 

 (َْْ/ٕا٢باكم الكبّب )( ٖ) 

 ُب )ب( بدكف مدة (ٗ) 

 ُب )ب( مدة إمكاف االستيفاء (َُ) 
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استأجره لعمل ألف  (ِ))ولو من حر(ستأجر ا٤بنفعة ا٤ب لم يستوؼ( (ُ))وإفالصحيحة 
ا٤بنافع تلفت ٙبت يده سواء أترؾ االستعماؿ اختيارا أك ٣بوؼ الطريق أك ا٤برض كألنو 
ليس على ا٤بؤجر إال التمكْب من االستيفاء كليس لو رد العْب بغّب رضى ا٤بؤجر إٔب 

ذلك ك٤بستأجر ا٢بر أف  تيسّب العمل كإال انفسخت بسبب ذلك كقيل تستقر األجرة ُب
فعْب ا٤بؤجر  )في ذمة(أم عمل  )ما(لو كانت اإلجارة على )و( (ّ)يؤجره خبلفا للقفاؿ

الدابة ا٤بوصوفة ك٫بوىا كسلم ذلك أك عرضو على ا٤بستأجر فتستقر األجرة أيضا كقيل ال 
ن ال فتستقر أجرة ا٤بثل فيها ٗبا يستقر بو ا٤بسمى ُب الصحيحة لك (ْ)تستقر أما الفاسد

كال فرؽ بْب  (ٓ)يكفي فيها العرض بل ال بد من القبض كما ذكره صاحب البياف
كفارؽ ا٤بهر ُب النكاح الفاسد حيث ال ٯبب إال ، مساكاة أجرة ا٤بثل للمسمى كعدمها

حصل  )تلفا(ا٤بستأجر  )وضمن(بالوطء بأف اليد ال تثبت على منافع البضع 
لو فيو كقت  )بحبس(بيتانهدـ عليو()[ حٌب حصل بأف ُ/َِّقصر ] )إف(للمأجور

كالنهار لتقصّبه بَبؾ باالنتفاع بو ُب )سير(حبس ا٢بيواف ا٤بستأجر كقت (ٔ)العمل كأف
إذ لو انتفع بو فيو لسلم ٖببلؼ ما إذا تلفت ٗبا ال يعد مقصرا فيو كأف ، كقتو ا٤بعهود

 (ٕ)بلـ ا٤بصنفاهندـ عليو السقف ُب ليل ٓب يعد استعمالو فيو كبذلك علم ما أفهمو ك

                                                           

 ُب )ب( كلو(ُ) 

 ُب )ب( مؤجر(ِ) 

 ( ُٔٗ/ٔحاشية الشركاين على التحفة )(  ّ) 

 ُب )ب( الفاسدة(ْ) 

 (ّّّ/ٕالبياف )(  ٓ) 

 من نسخة )ب( أ ُّٖلوحة  هناية (ٔ) 

 (َُِ/ِإخبلص الناكم )(  ٕ) 
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من أف الضماف بذلك ضماف جناية حٌب لو ٓب يتلف ٓب يضمن ال ضماف يد حٌب 
، يصّب مضمونا عليو كإف ٓب يتلف إذ لو كاف كذلك لضمن بتلفو ٗبا ال يعد مقصرا فيو

الثاين فيو نظر كلو سافر بو فتلف بآفة أك غصب  (ِ)كالسبكي  (ُ)فَبجيح الزركشي
كقضيتو تعليل   (ّ)العادة بالسّب فيو قالو الزركشي ضمن إف سافر ُب كقت ٓب ٘بر

الضماف بالتقصّب أنو لو ترؾ االنتفاع بو كقتو ٤برض أك خوؼ عرض لو فتلف كذلك ٓب 
 )تعدى(إف )أو( (ٓ)ُب ا٣بوؼ أخذا من كبلـ اإلماـ (ْ)يضمن كىو ما ٕبثو األذرعي

ليبل أك نقل فيو ترابا أك ُب ما استأجره للبس  (ٔ)ا٤بستأجر ُب العْب ا٤بستأجرةكأف قاـ
البيت أضر منو كحداد أك ضرب الدابة فوؽ  (ٕ)ألبسو من دكنو حرفة كقصار أك سكن

، فيو عادة أمثالو (ٖ)العادة كىي ٚبتلف ُب حق الراكب كالرابض كالراعي فكل مراعى
كٰبتمل ُب األجّب للرياضة كللرعي ما ال ٰبتمل ُب ا٤بستأجر للركوب أك جذُّا باللجاـ 

قف فوؽ العادة أك أركبها أثقل منو كا٤براد بالضماف ُب ىذا أك ما يأٌب أهنا تدخل ُب لت

                                                           

 ٙبقيق الطالب/عبدالكرًن أبو حسْب  ّٕٓ- ّٔٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ُ) 

  (ْٕٔ/ّتاج )(، مغِب اُِٖ/ِٙبرير الفتاكم ) ( ِ) 

ٙبقيق الطالب/عبدالكرًن أبو حسْب، مغِب اتاج  ّٕٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص ( ّ) 
(ّ/ْٕٔ) 

(، هناية ْٕٕ/ّ(، مغِب اتاج )ِْٓ/ِ( أسُب ا٤بطالب )ْٕٓ – ْْٕ/ّقوت اتاج )(  ْ) 
 ( َُّ/ٓاتاج )

 (َُٕ – َُٔ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ٓ) 

 ُب )ب( ناـ(ٔ) 

 ُب )ب( أسكن(ٕ) 

 ُب )ب( يراعى(ٖ) 
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 (ُ)ضمانو كإف ٓب تتلف فهو ضماف يد ال ضماف جناية خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ ا٤بصنف
كيفرؽ بْب ىذا أك ما مر بأف التعدم ىنا ُب نفس الذات فعاد معو ضرر عليها كإف ٓب 

بسبب تعدم ا٤بستأجر (ِ)كلو بعد الرد للمالك استأجر ٍب كلو ىلكت، يتلف ٖببلفو
عليها ضمنها كفارؽ عدـ الضماف ىنا بضرب اعتيد كبإركابو ٩باثلو أك دكنو ضماف ٫بو 

أثقل منو  (ّ)الزكجة إذا ماتت بضرب التأديب بإمكاف تأديبها بغّبه كفيما إذا رك بىها
يده يد ضماف كا٤بستعّب فإف  يكوف قرار الضماف على الثاين إف علم ا٢باؿ أك كانت 

ٱبتص ىو  (ٓ)مثلو معدل (ْ)كفيما إذا رك بىها، كانت يد أمانة كا٤بستأجر فهو على األكؿ
٢بملو كإف ٓب يزد  (ٔ)كاكَبل )عن شعير(بدال  )كأنحمل برا(بالضماف لتعديو كحده ك

 كىو أف ٰبمل، )وكذا عكسو(، أحدٮبا على اآلخر سواء كاف التقدير كزنا أـ كيبل
ألف الب ُب صورة  )ال كيال(شعّبا بدال عن بر اكَبل ٢بملو لكن كاف التقدير كزنا 

الكيل أثقل كُب صورة الوزف أقل حجما فيجتمع ثقلو ُب موضع كاحد كالشعّب ُب صورة 
الوزف أكثر حجما فيأخذ من ظهر الدابة أكثر ٖببلؼ ما إذا كاف التقدير كيبل كأف 

دبا شعّبا فبل يضمن ألف الشعّب أخف كمقدارٮبا ُب اكَبل ٢بمل أردب برا فحمل أر 
كقيس على الب كالشعّب ما أشبههما كال فرؽ كما علم ٩با مر بْب تلفها ، ا٢بجم سواء

                                                           

 (َُِ/ِإخبلص الناكم )(  ُ) 

 ُب )ب( بدكف استأجر(ِ) 

 ُب )ب( أركبها(ّ) 

 ُب )ب( أركبها(ْ) 

 ُب )ب( فتعدل(ٓ) 

 ُب )ب( بدكف الواك(ٔ) 
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بو كبغّبه ألف يده صارت يد عدكاف ككأف اكَباىا  (ُ)بذلك السبب  الذم تعدل]فيو[
يادةعلى ا٤بشركط أك لّبكب بسرج فركب عريا أك عكسو ألف األكؿ أضر ُّا كالثاين ز 

أك أخف منو كزنا كضررا ٖببلؼ عكسو إال أف  بسرج فركب بإكاؼ كليس مثل السرج
[ أك ليحمل بإكاؼ فحمل بسرج ألنو يشق عليها ِ/َِّ] يكوف أثقل من اإلكاؼ

ككاف اكَبل دابة للركوب إٔب مكاف فجاكزه ببل  ال عكسو إال إف كاف أثقل من السرج
استحقاؽ فيضمنها بأقصى القيممن حْب جاكز إف ٓب يكن مالكها معها كيلزمو أجرة 

أما ، ا٤بثل للزائد كما يفهمو كبلمو اآلٌب كال يبأ من ضماهنا بردىا إٔب ال الذم جاكزه
ا٤بسافتْب  (ِ)تعبْب لزمو القسط توزيعا علىإذا كاف مالكها معها فإف تلفت ٙبتو بتوأب ال

أك بالتعب ا٢بادث فقط بأف زاؿ التعب القدًن قبل خركجو أك بسبب آخر ضمن الكل 
أك بعد نزكلو كقبض ا٤بالك ٥با فبل ضماف كلو رجع من نصف ا٤بسافة ألخذ ما نسيو 

ركوب ٞبل على بال (ٓ)كتقييد الشيخْب، (ْ)كغّبه (ّ)كلو ماشيا كما اقتضاه كبلـ ا٤بتوٕب
أنو مثاؿ فقد استوَب حقو كاستقرت األجرة ألف الطريق ال تتعْب كألف العبة ٗبضي مدة 

سار أك ٓب يسر ركب أك ٓب يركب بقرينة قوؿ ، (ٔ)ٲبكن فيها الوصوؿ إٔب ا٤بواضع
السابق: كإف ٓب يستوؼ كقو٥بم كإف كقف ُّا يوما ٍب سار أك تردد ُب الطريق  (ٕ)ا٤بصنف

                                                           

 ساقط من )أ( (ُ) 

 من نسخة )ب( ب ُّٖلوحة  هناية (ِ) 

 ( ّْٕ/ِأسُب ا٤بطالب )( ّ) 

 ( ّْٕ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ِِٔ- ُِٔ/ٓركضة الطالبْب ) ( ُُٗ/ٔ) فتح العزيز( ْ) 

 (ُِٔ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُُٗ/ٔ) فتح العزيز(  ٓ) 

 ُب )ب( موضع (ٔ) 

 (َُِ/ِإخبلص الناكم )( ٕ) 
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كلو ، من ا٤بدة فيَبؾ الركوب إذا قرب من مقصده بقدر ذلك (ُ) حسبليستقي مثبل
أقاـ ُب مقصده مدة من غّب شرط أزيد على إقامة مدة ا٤بسافرين حسب الزائد فإف ٓب 

أما إذا جاكزه بقدر رجوع يستحقو بأف شرط الركوب ، يزد ٓب ٰبسب فركب ُب رجوعو
تحق قدر ملك ا٤بسافة ذىابا كإيابا بناء إيابا أيضا فبل ضماف كال أجرة ٤با جاكز ألنو يس

ككأف اكَباىا للركوب إٔب بلد فركبها إليو ٓب ، على أنو ٯبوز العدكؿ إٔب مثل الطريق ا٤بعْب
إٔب ككيل ا٤بالك ٍب ا٢باكم ٍب أمْب فإف فقد  (ِ)يرجع ُّا كلو غّب راكب بل سلمو

ركبها بل يسوقها أك إٔب حيث يذىب للضركرة كال ي (ّ)الثبلثة رجع ُّا أك استصحبها
يقودىا إال أف تكوف ٝبودا ال تنقاد إال بالركوب كفارؽ ا٤بستعّب فإف لو الرجوع ُّا كلو 

فاإلذف يتناكلو بالعرؼ كا٤بستأجر ال رد عليو ككأف (ْ)راكبا ٥با بأف الرد الـز ]لو[
 استأجرىا لنقل شيء يوما مرارا فركبها ُب رجوعو ككأف استأجره ليكتب صكا ُب بياض

فكتبو  غلطا خارجا عن العرؼ ٕبيث ال يفهم معو الكبلـ أك بلغة غّب الٍب عينها لو 
ككأف ، كغّب ترتيب الكتاب ٕبيث ال ٲبكن البناء عليو فيضمن نقص الورؽ كال أجرة لو

زاد مستأجر دابة ٢بمل مقدار ٠باه فوؽ التفاكت الواقع بْب الكيلْب كالوزنْب كأف اكَبل 
يضمن مع ا٤بسمى )و(ل عليها كسّبىا بنفسو أك نائبو فيضمنها لتسعة فكاؿ عشرة كٞب

لتعديو ٖببلؼ ما لو زاد ما يقع بو التفاكت بْب ما ذكر ألنو تسامح  )أجر مثل لزائد(
بو كىذا ٖببلؼ ما لو اكَبل ٧ببل لوضع أمتعة فيو فزاد عليها فإنو إف كاف أرضا فبل 

كقياس ما تقرر ُب الدابة ترجيح أف شيء عليو لعدـ الضرر كإف كاف غرفة ففيو خبلؼ 

                                                           

 ُب )ب( حسبت (ُ) 

 ُب )ب( يسلمها (ِ) 

 ُب )ب( كاستصحبها (ّ) 

 ساقط من )أ( (ْ) 
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ما يأٌب فيما لو استأجر ]أرضا لب  (ُ)فارؽ ىذا ]أف[)و(لو ا٤بسمى كأجرة ا٤بثل للزائد 
فزرع ذرة فإنو يتخّب بْب أجرة مثل ذرة كا٤بسمى مع أجرة الزائد من ضرر الذرة بأنو ٤با 

من  (ْ)ىنا ضمن (ّ)ا٣بركج عن ا٤بسمى بالكلية ٖببلؼ (ِ)عدؿ عن ا٤بعْب أصبل فساغ[
........  ففعل أضر منو كأف استأجر ليزرع فغرس أك ليغرس أك ليزرع فبُب .استأجر
ُب األكٔب كمدة بناء بدؿ غرس أك زرع ُب  )مدة غرس بدؿ زرع(أجرة مثل(ٓ)]ضمن[

الثانية إف مضت مدة ٤بثلها أجرة لتعديو بإبدالو با١بنس ا٤بشركط ما ىو أضر ٖببلؼ ما 
 )ذرة([ بدؿ الزرع ُب ضماف أجرة مثل ا٤بدة ُ/ُِّأم ككالغرس ]ا()وكذإذا عكس 

كتستوُب ، إذ ٥با عركؽ تنتشر ُب األرض، استأجر لزرعو ألهنا أشد ضررا)بدؿ بر(زرعها 
قوهتا ٍب إذا ٚباصما قبل حصدىا كقبل انقضاء ا٤بدة فإف مضى على بقاء الذرة مدة 

)أو قسط تار إما أجرة مثل ٤بدة زرع الذرة القلع أف ٱب (ٔ)تتأثر ُّا األرض فللمؤجر]مع[
أم مع أرش )بأرش أرض(أم أخذ قسطها منو كىو ما يقابل كوهنا ببل أرض  مسمى(

من شراح ا٢باكم  (ٕ)كزاد ٝبع، نقصها ا٢باصل بزرع الذرة زيادة على نقصها بزرع الب
حاال كرد بأنو  معهما ُب القلع (َُ)ا٣بصلتْب أنو ٯبب (ٗ)من عبارتو على ]ىاتْب[ (ٖ)أخذا

                                                           

 ساقط من )أ((ُ) 

 ساقط من )أ((ِ) 

  )ب( ٖببلفوُب(ّ) 

 ُب )ب( كضمن(ْ) 

 ساقط من )أ((ٓ) 

 ساقط من )أ((ٔ) 

 ٙبقيق/الطالب:  سعد الشهراين    ِِٓشرح القونوم ص (  ٕ) 

 من نسخة )ب( أ ِّٖلوحة  هناية (ٖ) 

 ُب )أ( ىذين(ٗ) 

 ُب )ب( ٱبّب(َُ) 
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يقتضي أنو ليس للمستأجر العدكؿ ]إٔب غّب ما اختاره ا٤بؤجر من الثبلثة كىو لو اختار 
للقلع كزرع الب إف أمكن كيقتضي أيضا إف  (ُ)اإلبقاء باألجرة لكاف للمستأجر العدكؿ[

كليس كذلك بل ىو مع القلع ٨بّب بْب  (ِ)اختار القلع ال يلـز معو شيء من قسمتو
كبْب أجرة ا٤بثل كما مر كإذا اختار أجرة ا٤بثل قاؿ  ن ا٤بسمى مع األرشالقسط م
  فبل بد من فسخ اإلجارة كقياسو أف يقاؿ ٗبثلو فيما إذا عدؿ إٔب غّب ا١بنس (ّ)ا٤باكردم

تعدل بعدكلو إٔب فبل يضمنها كإف  )بجائحة(أم األرض  )ال تلفها(كغرس بدؿ زرع 
زرعها بالذرة ألف ذلك ال ٯبعل يده يد غاصب كفارقت الدابة ُب ا٤بسألة اآلتية ُب ا٤بًب 
بأف اليد على الدابة ك٫بوىا حقيقة فاقتضت ٗبجردىا الضماف كعلى األرض ك٫بوىا من 

كأيضا فا٤بخالفة بفعل  (ْ)العقار حكمتو فلم تقتض ٗبجردىا ذلك كىذا من زيادتو
أشد منها تأثّبا ىنا فَبتب عليها ٍب ما ٓب يَبتب عليها ىنا ]كىذا من األضر ٍب 

كإف ٓب ٛبض مدة تتأثر ُّا األرض فللمؤجر القلع كما يأٌب ٍب إف أمكن  (ٓ)زيادتو[
ا٤بستأجر زراعة الب زرعو كإال فللمؤجر منعو منو كلزمتو األجرة ١بميع ا٤بدة ألنو ا٤بفوت 

صما بعد حصدىا كانقضاء ا٤بدة ٱبّب ا٤بؤجر بْب أخذه ٤بقصود العقد على نفسو كإف ٚبا
قاؿ ا٤بقابل  (ٕ)بالقسط كلو (ٔ)أجرة مثل زرعها كأخذ ا٤بسمى خبلفا ٤با قد يوٮبو تفسّبه

لشمل ىذه الصورة كسلم من ىذا اإليهاـ مع بدؿ النقص الزائد بزراعتها على ضرر زرع 
                                                           

 ساقط من )أ((ُ) 

 ُب )ب( قيمتو(ِ) 

 (ْٓٔ/ٕا٢باكم الكبّب )( ّ) 

 ف )كىذا من زيادتو(ُب )ب( بدك (ْ) 

 ساقط من )أ((ٓ) 

 ُب )ب( تعبّبه(ٔ) 

 ُب )ب( فلو(ٕ) 
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ى أربعوف فبدؿ النقص عشركف ككجو الب مثالو أجرة ا٤بثل لو ٟبسوف ك٥با سبعوف كا٤بسم
أف للصورة  (ُ)ٚبيّب ا٤بؤجر ىنا كفيما مر ال ا٤بستأجر خبلفا ٤با قد توٮبو عبارة ا٢باكم

ٗبا  (ّ)ا٤بثل كشبها (ِ)شبها بزراعة الغاصب ُب أنو زرع فيما ال يستحقو كموجبو ]أجرة[
أجرة )و(وجبو ا٤بسمى إذا اكَبل دابة إٔب مكاف كجاكزه ُب أنو استوَب كزاد ُب الضرر كم

أم  )قلعا(ا٤بثل ٤با زاد فخّبناه بينهما نعم لو كاف متصرفا عن غّبه تعْب أخذه باألحوط
 (ْ)الغراس كىو من زيادتو كالقلع فيو متجو كما يفهم من مسألتنا األكٔب فاقتضى كبلمهم

ْب األجرة كالقلع كالذرة ٦بانا إذا بغّبه ب خبلفو غّب مراد فيخّب أيضا ُب إبداؿ ا١بنس
فإف ٓب يتخاصما إال بعد ، ٚباصما كٮبا قائماف سواء مضت مدة تتأثر ُّا األرض أـ ال

قلعو كحصادىا لزمو قلع ما بقي من القصب كالعركؽ كما يلـز ذلك ا٤بستأجر إذا زرع 
[ ِ/ُِّما شرطو كحصده ألنو عْب مالو فلزمو إزالتو عن ملك غّبه كٱبّب ا٤بؤجر ]

أيضا ُب كل ما ال يتميز فيو ا٤بستحق عما زاد كأف أسكن حدادا أك ٞبل حديدا بدؿ 
قطن كقياس ما تقرر من أف األرض ال تضمن أنو ىنا ال يستحق مع األجرة إذا اختارىا 

نها : كٰبتمل خبلفو كما ُب ا٤بغصوب كيفرؽ بي(ٓ)قاؿ شيخنا، ُب مسألة الدابة األرش
كيؤيد ىذا االحتماؿ الفرؽ السابق ، كبْب األرض بأهنا أسرع تعيبا من األرض انتهى

أف من استأجر لزراعة  العاريةُب ىذا الباب كباب  (ٔ)بينهما أيضا كأفهم كبلـ ا٤بصنف

                                                           

 (ّْٖا٢باكم الصغّب )ص: (  ُ) 

 ساقط من )أ((ِ) 

 ُب )ب( شبهها(ّ) 

 اٞبد سيد عبدا:  الطالب/ٙبقيق   ِِٖانظر: اإلسعاد ص (  ْ) 
  (ِِْ/ِأسُب ا٤بطالب )( ٓ) 

 (َُِ/ِإخبلص الناكم )(  ٔ) 
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ر منهما جنس أك نوع معْب زرع مثلو كدكنو ضررا ال ما فوقو فالب أضر من الشعّب كأض
كلو قاؿ لّبزع ىذا الب صح كإف احتمل تلفو كاالستئجار كإلرضاع ىذا ، الذرة كاألرز

الصيب كلو إبدالو ٗبثلو أك دكنو فإف هناه عن إبدالو فسد العقد ألف ذلك يناُب مقتضاه 
كإذا عْب زرعا فانقضت مدتو قبل إدراكو لتقصّب ُب التأخّب أك بزرع أبطأ أك بزرعو ثانيا 

مضي ا٤بدة كللمؤجر  (ُ)و جراد لو قلع ٦بانا كيسول األرض لكن ال يقلع قبلألكل ٫ب
ال ضرر عليو فإف لو القلع بعد  (ِ)منعو من زرع األبطأ كإف اتسع الوقت كقوؿ اإلماـ

أكثر ضررا على األرض ال من زرع ا٤بعْب كمساكيو كإف  (ّ)ا٤بدة أجيب عنو بأف االنتظار
إذا تأخر بعذر فيبقى باألجرة إٔب ا٢بصاد كيصح أف  ضاؽ الوقت فقد يقصد الفصل أما

يقدر ٗبدة ال يدرؾ فيها مع شرط القلع بعدىا ككأنو أراد التفصيل ال مع شرط اإلبقاء 
فإف زرع ٓب يقلع ٦بانا لئلذف لكن يلزمو أجرة ا٤بثل ١بميع ، للتناقض بينو كبْب التوقيت

قود عليو ُب منفعة تلك ا٤بدة كبقي ا٤بدة كإف ٓب يشرط شيئا صح ألف التأقيت ٰبصر ا٤بع
: كيلـز من اإلبقاء تصحيح العقد إذا شرط (ٓ()ْ)كجوبا بأجرة ا٤بثل الزائد قاؿ السرخسي

                                                           

 من نسخة )ب( ب ِّٖوحة ل هناية (ُ) 

 (ِِٗ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ِ) 

 ُب )ب( اإلبطاء(ّ) 

 ا٤بعركؼ مرك فقيو عبد الرٞبن بن أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد، األستاذ أبو الفرج السرخسي(  ْ) 
 ابن قاؿ ا٢بسْب القاضي على كتفقو كأربعمائة كثبلثْب اثنتْب أك دلإح سنة بالزاز، مولده

 مذىب حفظ ُب اآلفاؽ ُب ا٤بثل بو يضرب ك٩بن اإلسبلـ أئمة أحد كاف الذيل ُب السمعاين
 الرافعي أكثر كقد األمإب كتاب تصانيفو جانب، من كل من األئمة إليو رحلت الشافعي

كأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية البن   كتسعْب أربع سنة اآلخر ربيع ُب ٗبرك توُب، عنو النقل
 (ِٔٔ/ُقاضي شهبة )

 (ِِْ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )َّّ/ُُ(، كفاية النبيو )ُِْ/ٓركضة الطالبْب )(  ٓ) 
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: كىذا أحسن كأيداه (ِ)الشيخاف (ُ)كقاؿ، بعد ا٤بدة ككأنو صرح ٗبقتضى اإلطبلؽ
ا كال لنقص بقو٥بم: لو قدر البناء كالغراس ٗبدة كشرط القلع بعدىا قلع كال أرش لنقصه

صح أم ٓب يقلع ٦بانا  (ْ)على التأبيد كأطلق (ّ)األرض فإف شرط اإلبقاء بعدىا أم ال
فبل يضر شرطو كال أجره ُب (ٓ)ألف اإلطبلؽ يقتضي اإلبقاء ]بعدىا أم على التأبيد[

ٍب مقصر بالتأخّب  بأف العاقد (ٔ)كأجاب شيخنا العاريةالصورتْب بعد ا٤بدة ألنو ُب حكم 
لقدرتو على اإلٯبار مدة يدرؾ ُّا الزرع ٖببلفو ىنا فبل يلـز من الصحة ىنا الصحة ٍب 
كيلحظ ُب تعليل الفساد فيما إذا شرط اإلبقاء ٍب تقصّب العاقد أيضا كلو استأجر مدة 

 يتعذر(ٕ)للزراعة مطلقا فحصل التأخّب فكا٤بعْب فيما مر إال أف للمالك منعو من الزرع
إدراكو ُب ا٤بدة فإف زرع ٓب يقلع إٔب انقضائها كرجوع ا٤بؤجر ُب مسألة الغراس ُب 

كرجوع ا٤بعّب فإف أمكن القلع ببل نقص فعل كإال فإف اختاره ا٤بستأجر فعل   (ٖ)البناء
كعليو بتسوية األرض كأرش نقصها كما لو قلع قبل ا٤بدة كإف ٓب ٱبّبه ٓب يقلعو ا٤بؤجر 

قلعو كيتخّب كمعّب رجع عن عاريتو كحيث آؿ األمر إٔب القلع  (ٗ)يشرط٦بانا ألنو ٧بَـب ٤ب

                                                           

 ُب )ب( بدكف الواك(ُ) 

  (ُِْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُُّ/ٔ) فتح العزيز( ِ) 

 ُب )ب( ال(ّ) 

 ُب )ب( أك أطلق(ْ) 

 من )أ( ساقط(ٓ) 

 (َِْ/ِأسُب ا٤بطالب )( ٔ) 

 ُب )ب( زرع(ٕ) 

 ُب )ب( كالبناء(ٖ) 

 ُب )ب( يشَبط(ٗ) 
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خصلة فأباىا ا٤بستأجر كلف القلع  (ُ)[ كإذا عْب ا٤بؤجر قلعوُ/ِِّلـز ا٤بستأجر ]
٦بانا كفاسد اإلجارة يوجب أجرة ا٤بثل كإف كاف كصحيحها ُب ٚبيّب ا٤بالك كمنع القلع 

أك نائبو على الدابةزائدا على ا٤بشركط ال يقع أم ا٤بستأجر بنفسو  )وإف حمل ىو(٦بانا 
ا٤بستأجر بأف  )غره(٥با كقد  )مكر(أك ٞبل عليها ، التفاكت بْب الكيلْب أك الوزنْب ٗبثلو

على ا٤بشركط  )زائدا(سلمو اآلصع غّب عآب بأهنا عشرة كقاؿ لو ىي تسعةكاذبا
با٢بمل أك  )فتلفت(ا ا٤بستأجر باليد ُب الصورتْب بأف ٓب يكن صاحبها معه )وانفرد(

ا٤بستأجر قيمتها بكما٥با لتعديو كألف إعداد اموؿ كتسليمو إٔب ا٤بؤجر   )ضمن(بغّبه 
إٔب ا٢بمل شرعا فكاف كشهادة شهود القصاص كيلزمو أجرة مثل الزائد ُب  (ِ)كاإل١باء

إياىا الصورتْب أما إذا ٓب يغره بأف علم بذلك فإف أمره ا٤بستأجر ٕبملها ففعل فقد أعاره 
فلو تلفت ٙبت ا٢بمل ضمن ا٤بستأجر العشر على ما قالو  (ّ)٢بمل الزيادة فبل أجرة ُّا

فزيادة  (ٓ)كأيضا، ال ٯبب باليد خاصة بل باالرتفاؽ العاريةألف ضماف  (ْ)ا٤بتوٕب
ئمة ما : كُب كبلـ األ(ٔ)االرتفاؽ با٤بالك ال يوجب سقوط الضماف لكن قاؿ الشيخاف

ينازعو ُب األجرة كالضماف ٝبيعا كإف ٓب يأمره فهو كما لو كاؿ الزيادة بنفسو كٞبلها فبل 
أجرة لو ُب ٞبلها كإف غلط ُب الكيل أك الوزف كعلم ا٤بستأجر ُّا ألنو ٓب يأذف لو ُب 
نقلها كمن ٍب ٓب يضمن الدابة إذ ال يد كال تعدم كلو مطالبتو بردىا إٔب ٧بلها كيبذ٥با 

                                                           

 ُب )ب( بدكف قلعو(ُ) 

 ُب )ب( كاإلٯبار(ِ) 

 ُب )ب( ٥با(ّ) 

 (ِْٖ/ِأسُب ا٤بطالب )( ْ) 

 ُب )ب( بدكف الواك(ٓ) 

 (ّّٔ/ّلبهية )(، كذلك انظر: الغرر اِّْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُٔٓ/ٔ) فتح العزيز(  ٔ) 
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ال للحيلولة فلو غرمو لو ٍب ردىا إٔب مكاهنا اسَبده كردىا إليو كليس للمؤجر ردىا إال حا
 (ِ)تكليفو ردىا إٔب ا٤بكاف ا٤بنقوؿ إليو (ُ)بإذف كإال كاف للمستأجر كما ٕبثو األذرعي

أكال كلو كا٥با ا٤بؤجر كغلط فحملها ا٤بستأجر عا٤با أك جاىبل فكما لو قاؿ بنفسو كٞبل 
ٞبلها كالضماف أيضا ألنو ٤با علم ما كاف من حقو أف ال ٰبملها ككما لو فعليو أجرة 

أما لو علم ا٤بؤجر فبل أجرة كال ضماف كما ُب أصل ، (ّ)أكل طعامو ا٤بغصوب حقيقيا
كلو كا٥با ا٤بستأجر كٞبلها كالدابة كاقفة ٍب سّبىا ا٤بؤجر فكحملو ىو عليها ، (ْ)الركضة

كا٥با أجنيب كٞبلها ببل إذف ُب ٞبل الزيادة فهو   فلو األجرة إف غر ال إف علم كإف
غاصب للزائد فعليو أجرتو للمؤجر كرده للمحل ا٤بنقوؿ منو إف طالب بو ا٤بستأجر 

كإف كالو فحملو أحد ا٤بتكاريْب ، كضماف ٝبيع الدابة إف غاب صاحبها كإال فعشرىا
رب الدابة أك ككيلو فصل فيو بْب الغركر كعدمو كما مر كخرج بقولو كانفرد ما لو كاف 

معها كىي ٙبت يده كحينئذ فإف تلفت بغّب ا٢بمل ضمن ُب صورٌب ٞبلو كتغريره أجرة 
أك ككيلو ٙبت  )مع ربها(أم با٢بمل كا٢باؿ أهنا  )بو(تلفت  )أو(مثل الزائد ال الدابة 

للزائد كىو العشر ُب ا٤بثاؿ السابق  )بقسط(ُب الصورتْب من قيمة الدابة  )ضمن(يده 
ا بيد مالكها كٗبا تقرر علم أهنا إذا تلفت بغّب ا٢بمل ضمن عند انفراده باليد ألنو ألهن

[ عند عدـ انفراده ُّا ألنو ضامن با١بناية فهو حينئذ ِ/ِِّضامن باليد ال ]
بقسط الزائد فإذا  (ٓ)على ا٢بد فمات ادكد فإنو يضمن جزءا من الدية )كجالد زاد(

                                                           

 (ُْٖ/ٔ(، ٙبفة اتاج )ّّٕ/ّ(، الغرر البهية )ِْٖ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ُ) 

 من نسخة )ب( أ ّّٖلوحة  هناية (ِ) 

 ُب )ب( ضيفا(ّ) 

 ( ِّْ/ٓركضة الطالبْب )(  ْ) 

 ُب )ب( الدابة(ٓ) 
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كفارؽ ما لو  (ُ)ضمن جزءا من أحد كٜبانْب جزءا من الدية زاد كاحدا على الثمانْب مثبل
جرح نفسو جراحات كجرحو غّبه جراحة أك جرحو كاحد جراحات كآخر جراحة كاحدة 

على صاحب ا١براحة الواحدة بأف التوزيع  (ّ)بل ٯبب نصف الدية (ِ)حيث ٓب يسقط
٤براعاة ٦برد العدد  (ٓ)ال تنضبط كال ]معُب[(ْ)ىنا متيسر ٖببلؼ ا١براحات ألف مكافآهتا

صدؽ ا٤بنكر بيمينو ألف األصل عدمها كلو  (ٔ)كلو اختلفا ُب زيادة اموؿ أك قدره
ادعى ا٤بؤجر أهنا لو كالدابة بيدا٤بستأجر صدؽ أك ا٤بؤجر صدؽ إال أف التسعة صارت 

كإف ٓب يدعها كاحد منهما تركت (ٖ)كغّبه (ٕ)مضمونة عليو با٣بلط كما صرح بو القاضي
من ىي بيده حٌب يظهر مستحقها كال يلـز ا٤بستأجر أجرهتا كلو نقص اموؿ عن  بيد

ا٤بشركط بأزيد ٩با يقع بو التفاكت كقد كالو ا٤بؤجر حط قسطو من األجرة ُب إجارة 
الذمة ككذا ُب إجارة العْب إف ٓب يعلم ا٤بستأجر النقص كإال فبل ألف الواجب فيها 

و كما لو كاؿ ا٤بستأجر بنفسو كنقص كلو ارتدؼ التمكن من االستيفاء كقد حصل فه
مع مكَبيْب ثالثا عدكانا ضمن ثلثها إف تلفت توزيعا على رؤكسهم ال أكزاهنم ألف الناس 

الثلث إف ٓب يكن مالكها  (ٗ)ال يوزنوف غالبا كعلى كل من اآلخر كما ٕبثو ابن الرفعة
                                                           

 ُب ب )الدابة((ُ) 

 ُب )ب( يقسط(ِ) 

 ُب )ب( الدابة(ّ) 

 ُب )ب( نكاياهتا(ْ) 

 ُب )أ( معنن(ٓ) 

 ُب )ب( كقدره(ٔ) 

 (ِْٖ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٕ) 

 ( ِْٖ/ِركض الطالب مع األسُب )(  ٖ) 

 ٙبقيق/الطالب: أٞبد الرحيلي ُْٕ-ُْٓا٤بطلب العإب (  ٗ) 
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تلفت كإال فبل ضماف عليهما معها كٛبكنا من نزك٥بما أك إنزاؿ الرديف كٓب يفعبل حٌب 
كلو سخر رجبل أك ُّيمة فماتت ُب يده صاحبها ٓب يضمنها ا٤بستأجر ألهنا تلفت كىي 

 (ُ)بيد مالكها كحده أك بعده فهي معارة فتلزمو قيمتها أخذا من قو٥بم لو كضع ]متاعو[
ككذا لو  العاريةعلى دابة رجل كامرأة بتسيّبىا ففعل فتلفت بغّب الوضع ضمنها ضماف 

 (ّ)ُب ٞبلو ٖببلؼ ما لو سألو فيو ذككىا فإنو يكوف كديعة كفرؽ السبكي (ِ)سألو دكنو
أك ُب الثانية ٓب  (ْ)بأف الغرض ُب االنتفاع ُب األكٔب لصاحب ا٤بتاع  فكاف كا٤بستعّب

ا ألهنا ٙبت على الوديعة كإ٭با ضمنها منقطع أركب تقريب (ٔ)فيحمل (ٓ)يتحقق لو عرض
كأف دفع ثوبا إٔب ٫بو قصار أك   )دوف شرطو(٤بن عمل لغّبه عمبل  )وال أجر(يده 

خياط أك غساؿ ليقصره أك ٱبيطو أك يغسلو كٓب يذكر ما يقتضي أجرة ففعل فالثوب 
كإف كاف معركفا بذلك العمل كأمره بنحو القصارة لعدـ  (ٕ)أمانة بيده كال أجرة ]لو[

عدـ  (ٗ): أطعمِب فأطعمو ال ضماف عليو كقيد األذرعي(ٖ)لوالتزامها كما لو قاؿ 
استحقاقها ٗبا إذا كاف حرا مكلفا مطلق التصرؼ كإال استحقها ألنو ليس من أىل 
التبع ٗبنافعو ا٤بقابلة باألعواض كاستثُب عامل ا٤بساقاة إذا عمل ما ليس من أعما٥با 

                                                           

 ُب )أ( متلفو كالصحيح ما أثبتت من )ب((ُ) 

 ُب )ب( بدكف دكنو(ِ) 

 (َّّ- ِّٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 

 كف الكاؼُب )ب( بد(ْ) 

 ُب )ب( غرض(ٓ) 

 ُب )ب( ٞبل(ٔ) 

 ساقط من )أ((ٕ) 

 ُب )ب( بدكف لو(ٖ) 

 (ُُْ/ّ(، إعانة الطالبْب )ِْٔ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ْٕٓ/ّقوت اتاج )( ٗ) 
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يستحق العوض كإف ٓب يسم  (ِ)فإنو (ُ)كعامل الزكاةبإذف ا٤بالك فإنو يستحقها كما مر 
أم لفظا كإال فهو ثابت لو بالنص فهو يسمى شرعا كعامل القسمة بإذف اإلماـ أك 

: (ٓ()ْ)كقوؿ التوشيح، (ّ)[ قالو ابن النقيبُ/ِّّا٢باكم فلو األجرة كإف ٓب يسم ]
سماة لو شرعا فبل كغّبه ضعيف إال أف تؤكؿ عبارتو بأهنا م  (ٔ)ىو

بقولو  (ٖ()ٕ)أم كدخوؿ ا٢بماـ بقيد زاده ]تبعا للرافعي كغّبه[ )كتحمم(الستثنائو.ٰبتاج
من ا٢بمامي فإنو ال أجرة لو ُب مقابلتو ٖببلفو باإلذف فإنو يلزمو فيو األجرة كإف  )بإذف(

و لغّبه كداخل ا٢بماـ استوَب منفعتو بأنو صرؼ منفعت ٓب ٯبر ٥با ذكر كفارؽ ٫بو القصار
سكوت ا٢بمامي كنظّب ذلك من دخل سفينة فإف كاف بإذف صاحبها ٓب يستحق أجره 

: كلعلو فيما إذا ٓب يعلم بو مالكها حْب سّبىا كإال (ٗ)كإال استحقها قاؿ ُب ا٤بطلب
على فيشبو أف تكوف كما لو كضع متاعو على دابة غّبه فسّبىا مالكها فإنو ال أجرة 

                                                           

(، ُٕ/ّكزيادة. انظر: مقاييس اللغة ) ٭باء على يدؿ أصل ا٤بعتل كا٢برؼ كالكاؼ الزاء (ُ) 
٨بصوص. انظر: غاية البياف )ص:  كجو على بدف أك اؿم عن ٱبرج ٤با كاصطبلحا: اسم

ُّٕ) 

 ُب )ب( كأنو (ِ) 

 (ِِٖ/ِٙبرير الفتاكم )( ّ) 

السبكي. انظر: طبقات  الدين تقي بن الوىاب عبد التنبيو، لتاج الدين على التوشيح( ْ) 
 (َُٔ/ّالشافعية البن قاضي شهبة )

 (ْٕٗ/ّ(، مغِب اتاج )ِِٖ/ِٙبرير الفتاكم )( ٓ) 

 من نسخة )ب( ب ّّٖلوحة  هناية (ٔ) 

 ساقط من )أ((ٕ) 

  َّٕ(، ا٤بطلب العإب  ص ُِٓ/ٔ) فتح العزيز(، ّْْ/ٕا٢باكم الكبّب )( ٖ) 
 ٙبقيق/الطالب:   أٞبد  الرحيلي 

ٙبقيق/الطالب:  أٞبد الرحيلي، كمثلو ُب ا٢باكم الكبّب  َّٕا٤بطلب العإب ص ( ٗ) 
(ٕ/ِّْ.) 
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: (ِ)قاؿ األذرعي، أجره كاغسلو كأنا أرضيك (ُ)مالكو كال ضماف أما لو ذكر ما ينتفي
أك كال ترل مِب إال ما يبشرؾ أك حٌب أحاسبك أك كال يضيع حقك ك٫بوىا فيستحق 

)خاط دفع ثوبا إٔب خياط ليقطعو كٱبيطو ٍب  )وإف(، أجرة ا٤بثل ألنو ٓب يتبع بالعمل
أم بقطعو  )أمرت بقميص(ا٤بالك: إ٭با  )فقاؿ(ف فيو ا٤بالك ٍب اختلفا فيما أذ قباء(

ا٤بالك أنو ما أذف لو ُب قطعو قباء  )حلف(كقاؿ ا٣بياط: إ٭با أمرتِب ٖبياطة قباء ، قميصا
كصدؽ كما لو اختلفا ُب أصل اإلذف ككما لو قاؿ دفعت ىذا ا٤باؿ إليك كديعة فقاؿ 

دثو من النقص كاألصل عدمو كأنو أتى بل رىنا أك ىبة كألنو يدعي اإلذف لو فيما أح
بالعمل الذم استأجره عليو كا٤بالك ينكره عليو فهو كما لو قاؿ األجّب أتيت بالعمل 
الذم استؤجرت عليو كقيل يتحالفاف كىو مردكد ألنو ٓب ٯبر عقد إجارة فواضح إذ 

٧بل التحالف إ٭با يكوف ُب عقد كإف جرل فيهما ٓب ٱبتلفا ُب كيفيتو فقط الذم ىو 
التحالف بل فيها كُب اإلذف الواقع قبلو إذ الصورة أنو أذف لو ُب القطع ٍب عقد اإلجارة 
على ا٣بياطة ٍب بعدىا اختلفا ُب ذلك كقضيتو أهنما لو اختلفا ُب اإلذف الواقع فيو ٙبالفا 

لو على ا٣بياط  )وجب(إذا حلف ا٤بالك )و(الختبلفهما حينئذ ُب كيفية العقد فقط 
كما صححو (ّ)ت قطعو قباء بغّب إذف كىو ما بْب قيمتو صحيحا كمقطوعالثبو  )أرش(
ألنو أثيب بيمينو أنو ٓب يأذف ُب قطعو  (ٕ()ٔ)]كغّبٮبا[ (ٓ)كابن أيب عصركف (ْ)اإلماـ

                                                           

 ُب )ب( يقتضي (ُ) 

 (. ِْٔ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ْٕٓ/ّقوت اتاج )( ِ) 

 ُب )ب( أك مقطوعا (ّ) 

 (ُّٖ- ُِٖ/ٖهناية ا٤بطلب )( ْ) 

 (ِْٗ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ِْٖ/ِٙبرير الفتاكم ) (ٓ) 

 ساقط من )أ( (ٔ) 

 فتح العزيز(، َِٕ/ِ(، ا٤بهذب )َِِ/ٕ(، ٕبر ا٤بذىب )ّْٖ/ٕانظر: ا٢باكم )( ٕ) 
= 
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ككجهو بأف األصحاب بنوا ا٣ببلؼ على أصلْب ، (ِ)كاعتمده اإلسنوم(ُ)]قباء[
ما بْب قيمتو مقطوعا قميصا كقيل  (ّ)مقتضياف ذلك كجرل عليو صاحب األنوار

 (ٓ)كمن ٍب اختاره السبكي، أقول (ْ)كمقطوعا قباء ألف أصل القطع مأذكف فيو كىذه
]قاؿ ُب شرح البهجة كغّبٮبا من (ٖ)كالقونوم (ٕ()ٔ)كرجحو البارزم، كقاؿ: ال يتجو جبه

يو عل )وال أجرة((ُُ)[(َُ)كا٣بطيب (ٗ)شراح ا٢باكم قاؿ: كىو قوم كاعتمده ابن الرملي

                                                           

ٙبقيق الرحيلي،  ْْٗ– ْْٖ(، ا٤بطلب ص ِّٕ/ٓكضة الطالبْب )( ر َُٔ-ُٗٓ/ٔ)
 (، بيد أف الرافعي كالنوكم ذكرا الوجهْب ببل ترجيح ألم  منهما.ُْٔ/ٔا٤بهمات )

 ساقط من )أ((ُ) 

( ىو رجح ىذا الوجو من الوجهْب اللذين قاؿ ُّما من يرل اف القوؿ ُٗٔ/ٔا٤بهمات )( ِ) 
نصر قوؿ من قاؿ يتحالفاف  نصرا مؤزرا. انظر: أيضا  ٙبرير  قوؿ ا٤بالك كاال فهو رٞبو ا

 (.ّْٖ/ّ(، مغِب اتاج )ِْٖ/ِالفتاكم )

  (ُِٔ/ِاألنوار )( ّ) 

 ُب )ب( كىذا(ْ) 

(، حاشية ُّْ/ٓ(، هناية اتاج )ِْٗ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ِْٖ/ِٙبرير الفتاكم )( ٓ) 
 ( ِّٓ/ِ(، اإلقناع )ّْٖ/ّ(  مغِب اتاج )ِْٗ/ِالرملي على االسُب )

 القضاة ، قاضيىبة ا بن عبد الرحيم بن إبراىيم بن ىبة ا بن ا٤بسلم ابن ىبة ا ا١بهِب(  ٔ) 
 ٕبماه، انتهت كستمائة كأربعْب ٟبس نةس رمضاف خامس ُب البارزم، كلد ابن الدين شرؼ

كثّبة،  كفنوف با٤بذىب عارفا إماما ككاف األطراؼ من كقصد الشاـ بببلد ا٤بذىب مشيخة إليو
كسبعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبل  كثبلثْب ٜباف سنة القعدة ذم كسط ُب توُب

(َُ/ّٖٕ- ّٖٖ.) 

 (ُّْ/ٓهناية اتاج )( ٕ) 

 ٙبقيق/الطالب:  سعد الشهراين  َِّ- ِِٗص شرح القونوم ( ٖ) 

 (ُّْ/ٓ(، هناية اتاج )ِْٗ/ِحاشية الرملي على االسُب )( ٗ) 

 ( ِّٓ/ِاإلقناع )(  َُ) 

 ساقط من )أ((ُُ) 
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ألف ٲبينو صّبت عمل ا٣بياط غّب مأذكف فيو كللخياط نزع خيطو لكن عليو  (ُ)للخياط
كلو منع ا٤بالك من شد  (ْ)كالركياين (ّ)ا٤باكردم (ِ)أرش النزعإف حصل بو نقص قاؿ

خيطو ُب خيطو ٯبره ُب الذركر مكانو إذا نزع كلو قاؿ لو إف كاف ىذا يكفيِب قميصا 
ألف الشرط ٓب ٰبصل ٖببلؼ ما لو قاؿ: ىل  األرش فاقطع فقطعو كٓب يكفو ضمن
كلو اختلفا ُب األجرة أك ا٤بنفعة أك ، ألف اإلذف مطلق، يكفيِب فقاؿ: نعم فقاؿ: اقطع

ا٤بستأجر ٙبالفا كفسخت اإلجارة ككجب على  (ٓ)ا٤بدة أك قدر ]ا٤بنفعة أك قدر[
علم أف الطوارئ ا٤بوجبة للفسخ كاالنفساخ إما أف ا٤بستأجر أجرة ا٤بثل ٤با استوفاه كا

تقتضي خيار ا٤بستأجر ]كىي مانقصت ا٤بنفعة نقصا تتفاكت بو األجرة كسيأٌب كأما أف 
[ ِ/ِّّكىي ما فوتت ا٤بنفعة بالكلية إما شرعا كقد مر أكائل ] (ٔ)تقتضي االنفساخ [

 )بقسط(اإلجارة  فسخ()تنأما حٌب كالتلف فحينئذ )و(الباب ُب مسألة السن كشبهها 
فإذا مات  )عينيةبتلف معقود عليو(إجارة  )في(من األجر ا٤بسمى أم مع كجوبو 

األجّب ا٤بعْب أك الدابة ا٤بعينة أك اهندمت الدار بعد القبض كمضى مدة ٥با أجرة كلو 
ُب النكاح إف  (ٕ)بفعل ا٤بستأجر انفسخت ُب الباقي لفوات ٧بل ا٤بنفعة كقوؿ الركضة

بو ٚبريب تعييبو ال ىدـ كامل كإ٭با ٓب يكن إتبلؼ  (ٗ)ا٣بيار ا٤براد (ٖ)ا يثبت لوٚبريبو ٥ب
                                                           

 ُب )ب( للخياطة(ُ) 

 ُب )ب( قالو(ِ) 

 (ّْٖ/ٕا٢باكم الكبّب )(  ّ) 

 (َِِ/ٕٕبر ا٤بذىب )(  ْ) 

 ساقط من )أ((ٓ) 

 أ(ساقط من )(ٔ) 

 (ُٕٗ/ٕركضة الطالبْب )(  ٕ) 

 ُب )ب( بدكف لو(ٖ) 

 من نسخة )ب( أ ّْٖلوحة  هناية (ٗ) 
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كاإلجارة ترد على  (ُ)ا٤بشَبم فسخا ألف البيع يرد على العْب فإذا أتلفها صار قابضها
ا٤بنافع كا٤بنافع ا٤بستقبلة معدكمة ال يتصور إتبلفها كال تنفسخ ُب ا٤باضي بل كال خيار لو 

الستقراره بالقبض كاستهبلؾ منافعو كلو من ا٤بسمى قسطو  (ِ)لشرح الصغّبفيو كما ُب ا
 (ّ)موزعا على قيمة ا٤بنفعة كىي أجرة ا٤بثل حاؿ العقد دكف ما بعده كما قالو القاضي

فتوزع على أجرة ما مضى كما بقى من ا٤بدة ال على الزماف فبل توزع على  (ْ)كغّبه
على أجرة شهرين فإذا كانت ا٤بدة سنة كمضى ا٤بدتْب الختبلفو فقد تزيد أجرة شهر 

نصفها كأجرة مثلو ضعف أجرة ا٤بثل ُب النصف الباقي كجب من ا٤بسمى ثلثاف كُب 
أما التلف قبل القبض أك بعده كقبل مضي مدة ٥با أجرة فتنفسخ بو ، (ٓ)عكسو الثلث

من  (ٕ)ُب عينو (ٔ)اإلجارة بالكلية فبل ٯبب شيء من ا٤بسمى كالتصريح بقولو: بقسط
 (ٖ)زيادتو كلو اهندـ بعض الدار ا٤بؤجرة فبل فسخ بل إف أمكن إصبلحو حاال كفعل فبل

خيار كإال ٚبّب كغرؽ األرض إف ٓب يتوقع ا٫بسار ا٤باء عنها ُب مدة اإلجارة كاهنداـ 
الدار ُب ما ذكر كإال فكغصبها فيما يأٌب فإف غرؽ بعضها كنصفها بعد نصف ا٤بدة 

كجب  (ٗ)الباقي ُب بقية ا٤بدة فإف فسخ كال تفاكت ُب أجرة ]ا٤بدة[ انفسخ فيو كٚبّب ُب
                                                           

 ُب )ب( قابضا(ُ) 

 (َّْ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ِ) 

 (ّٖٔ/ٓ(، النجم الوىاج )ْٖٓ-ْْٖ/ّمغِب اتاج )(  ّ) 

 ٙبقيق/الطالب:  سعد الشهراين  ُِّشرح القونوم ص (  ْ) 

 ُب )ب( ثلثو(ٓ) 

 )ب( بقسطو ُب(ٔ) 

 ُب )ب( عينيو(ٕ) 

 ُب )ب( ببل(ٖ) 

 ساقط من )أ( (ٗ) 
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نصف ا٤بسمى للمدة ا٤باضية كإف أجاز كجبت ثبلثة أرباعو النصف للماضي كالربع 
كالبّب كالنهر ما ٓب ٲبكن ٙبصيل ماء من  ما تعطل ماء الرحى(ُ)للباقي كينفسخ ]أيضا[

فإف استؤجر طاحونْب متفاكٌب األجرة ، لدار ٔبامع فوات ا٤بقصود٧بل آخر كاهنداـ ا
ٗبا إذا   (ِ)كقيده األذرعي، كنقص ا٤باء فبقي ما يدير أحدٮبا كٓب يفسخ لزمو أجرة أكثرٮبا

قاؿ: كإال فقد يكفي القليلة األجرة دكف األخرل فكيف ، كاف يكفي إدارة كل منهما
عدـ الفسخ كينفسخ بتلف األجّب ا٤بعْب كقد ٯباب بأنو مقصر ب، انتهى، يلزمو ذلك

مات  )إف(مات لكن إ٭با ٯبب لو القسط من ا٤بسمى  )أجير حج(كاف   )ولو(بالقسط 
(بعد أف  فيسقط حينئذ ا٤بسمى على العمل كالسّب ٝبيعا ألف للوسائل حكم  )أحـر

فيبعد أال يقابل بشيء كُب قوؿ ال شيء لو كإف أحـر .ا٤بقاصد كتعبو ُب السّب أكثر
إذا مات قبل اإلحراـ فتنفسخ بالكلية كال شيء لو كإف سار ألف السبب  (ّ)ككقف أما

 (ْ)ٓب يتصل با٤بقصود كخرج بقولو عينية إجارة الذمة فبل فسخ بتلف العْب عما فيها بل
ا٤بؤجر بالعْب التالفة غّبىا كيستأجر كارث األجّب ا٤بيت من يأٌب بالعمل  (ٓ)ببذؿ

 ا٢بج ُب الذمة قبل اإلحراـ لوارثو اف استأجر من يستأنف ا٤بستأجر لو ففي موت أجّب
إال ٚبّب ا٤بستأجر )و(ا٢بج عن ا٤بستأجر لو فإف أمكن ُب عامو لبقاء الوقت كفعلو فذاؾ 

[ ُ/ِّْبْب ا٤بستأجر ] ((ٔ))بحيلولةكتنفسخ اإلجارة العينية أيضا مع تقسيط األجرة 

                                                           

 ساقط من )أ((ُ) 

  (ّْٖ – ّْٕ/ِأسُب ا٤بطالب )( ِ) 

 ُب )ب( بدكف أما(ّ) 

 ُب )ب( بأف(ْ) 

 ُب )ب( يبدؿ(ٓ) 

 (ُّٕ: ا٢بجز كا٤بنع. انظر: معجم لغة الفقهاء )ص: ا٢بيلولة(  ٔ) 
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عقد اإلجارة بأف  )إف قدر(دت الدابة كالعْب ا٤بؤجرة كأف غصبت أك أبق الرقيق أك ن
فتنفسخ فيما انقضى منها كتسقط حصتو من ا٤بسمى كتستعمل  )بمدة(قدره العاقداف 
أما إذا  ، إٔب انقضاء ا٤بدة ينفسخ العقد بالكلية فإف استمرت ا٢بيلولة، العْب ُب الباقي

در على العْب كال فسخ ك٧بل ىذا التفصيل ما يق (ُ)كاف التقدير بالعمل فيستوفيو حٌب
٨بّب كما سيصرح بو إف ٓب تنقص ا٤بدة كٓب يبادر  إذا أجاز العقد كإال فهو عند ا٢بيلولة

ا٤بؤجر النتزاع العْب لتعذر االستيفاء كإ٭با ٓب تفسخ لبقاء عْب ا٤بعقود عليو فإذا جاز 
بعمل كبزماف كما تقرر كخرج بإجارة العْب ىنا أيضا إجارة الذمة فبل  فصل بْب اٍلميقىد رىةً 

على ا٤بؤجر اإلبداؿ كما مر فإف امتنع أجب عليو قاؿ  (ِ)انفساخ فيها كال خيار ]بل[
كتنفسخ العينية  (ْ)ككأنو عند يساره بذلك دكف إعساره بل يتخّب ا٤بستأجر، (ّ)األذرعي

ستوُب بو ا٤بعْب كالرضيع كالثوب ُب ٫بو ا٣بياطة لتعلق ٗبا مر كىي الٍب ُب الذمة بتلف ا٤ب
العقد بالعْب كينبغي أف يكوف ىذا مبنيا على عدـ جواز اإلبداؿ كإال فبل ٰبوج 

األجرة بتسليم األجّب نفسو كمضى إمكاف  (ٓ)االنفساخ ال باالمتناع من تسليمو لتقرر
ككالة ألهنا عقد الـز كالبيع  لنفسو أك غّبه بوالية أك )ال بموت عاقد(العمل كما مر ك

بل إف مات ا٤بستأجر خلفو كارثو ُب استيفاء ا٤بنفعة أك ا٤بؤجر تركت العْب عند ا٤بستأجر 
إٔب انقضاء ا٤بدة كانفساخها ٗبوت األجّب ا٤بعْب كما مر ليس لكونو عاقدا بل ألنو 

                                                           

 )ب( حْب ُب(ُ) 

 ساقط من )أ((ِ) 

 ( ّّْ/ّ(، الغرر البهية )ُّْ/ِأسُب ا٤بطالب )( ّ) 

 من نسخة )ب( ب ّْٖلوحة  هناية (ْ) 

 ُب )ب( ليقرر(ٓ) 
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إال فإف ٓب يتم كمات كلو تركة استؤجر منها ك  (ِ)العقد كلو التـز عمبل ُب ذمتو (ُ)يورد
داراأكصى لو ٗبنفعتها مدة حياتو  (ّ)الوارث العمل ثبت للمستأجر الفسخ كلو أجره

انفسخت اإلجارة ٗبوتو النتهاء حقو ٗبوتو فرجعت إٔب كرثة ا٤بوصي كال يناُب ذلك أف 
الوصية با٤بنفعة إباحة ٥با ال ٛبليك فبل تصح إجارهتا ألف ٧بلو ُب الوصية بأف ينتفع 

 (ٓ)كال ينفسخ ٤بوت، من ا٤بنافاة (ْ) ٗبنفعتها كما ىنا فاندفع ما ظنو اإلسنومبالدار ال
ىو ا٤بستحق كأجر بدكف أجرة  ُب صور منها ما مر كمنها ما لو كاف الناظر(ٔ)عاقدك

كىو  ،(ٕ)ا٤بثل فإف اإلجارة صحيحة لكنها تنفسخ ٗبوتو ُب أثناء ا٤بدة كما ٕبثو ابن الرفعة
 متجو.

كمنها ما لو كاف ا٤بؤجر بطن كقف أكال كاف أك غّبه كما أفاده كبلمو دكف كبلـ 
أصلو فإذا أجره مدة من البطن الثاين أك غّبه ٍب مات قبل ٛبامها ككل بطن لو النظر مدة 
استحقاقو فقط فتنفسخ اإلجارة ٗبعُب إنابتْب بطبلهنا ال فيما مضى من ا٤بدة ألف ا٤بنافع 

و لغّبه كال كالية لو عليو كال نيابة إذ البطن الذم يليو ال يتلقى منو بل من بعد موت
ا٢باكم أك غّبه  (ٖ)من الواقف فبل ينفذ تصرفو ُب حق من بعده كال تنفسخ إجارة الناظر

                                                           

 ُب )ب( مورد(ُ) 

 ُب )ب( ُب ذمتو عمبل(ِ) 

 ُب )ب( أجر بدكف ا٥باء(ّ) 

 ( ُٕٔ/ٔا٤بهمات )(  ْ) 
 ُب )ب( ٗبوت(ٓ) 

 ُب )ب( إال ُب صور منها(ٔ) 

 ٙبقيق/الطالب:  أٞبد عواجي  ِِّ- ُِٖا٤بطلب العإب ص (  ٕ) 

 من ُب )ب( الناظر(ٖ) 
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مات ف (ُ)نعم إف كاف أجره للبطن الثاين مثبل، ٗبوتو كال ٗبوت غّبه ألنو ناظر للجميع
البطن األكؿ كانتقلت منافع الوقف إليهم انفسخت ال من جهة موهتم بل النتقاؿ 
االستحقاؽ إٔب ا٤بستأجر فبل يستحق لنفسو على نفسو كبقولنا ككل بطن إْب اندفع 

 )إال(استشكاؿ ذلك بأنو إف شرط لو النظر فهو مؤجر بوالية الوقف فبل ينفسخ ٗبوتو ك
كن يشكل عليو ما يأٌب ُب البلوغ باالحتبلـ كأجيب فبل نظر لو فكيف تصح إجارتو ل

[ على شيء فبل ِ/ِّْبأف تصرؼ البطن األكؿ مثبل إ٭با ىو بإذف الواقف كقد قصر ]
فتنفسخ ٗبوتو  )بطن وقف(كإجارة   يتجاكزه ٖببلؼ تصرؼ الوٕب كإجارة السيد أـ كلد

عتقو بصفة ال يعلم كقوعها ُب ا٤بدة كمدبر لكن ُب باقي ا٤بدةال فيمامضى ككذا معلق 
تنفسخ  )وال(كجود تلك الصفة ُب ا٤بدة كالبلوغ بالسن فيها فبل يؤخره مدة يوجد فيها 

ُب أثناء ا٤بدة الٍب أجره كليو (ِ))أجير(صيب  )بلغ(أيضا إف أفاؽ ٦بنوف أجر كليو مالو أك 
نبات عانة ُب حق كلد الكافر أك حيض أك حبل أك ب )باحتالـ(٥با كلو كصيا أكقيما 

أـ سفيها ألنو كاف كليا حْب تصرفو كقد بناه على ا٤بصلحة  (ّ)سواء بلغ رشيدا
مالو كإٯباره فيما ذكر كما يأٌب أما إذا  (ٓ)كما لو زكجو أك باع مالو كإٯبار،  (ْ)فيلزمو

                                                           

 ُب )ب( بدكف مثبل(ُ) 

 ُب )ب( زيادة أك(ِ) 

كالطريق. انظر: لساف العرب  األمر أصابة كجو الضبلؿ، ،كىو : نقيضالرشد لغة(  ّ) 
 ٧برما يرتكب ال أف: الدين ُب بالصبلح كا٤باؿ، كا٤براد الدين (، كاصطبلحا: إصبلحُٕٓ/ّ)

 احتماؿ البحر، أك ُب بإلقائو ا٤باؿ تضييع التبذير يبذر، فمن ال أف: ا٤باؿ العدالة، كُب يسقط
ارمات. انظر: ركضة الطالبْب  ُب اإلنفاؽ ك٫بوىا، ككذا ا٤بعامبلت ُب الفاحش الغنب

(ْ/َُٖ) 

 ُب )ب( فلزمو(ْ) 

 ُب )ب( أك إٯبار(ٓ) 
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الزائد على  رشيدا فينفسخ ٗبعُب أنو يتبْب بطبلهنا ُب (ُ)أجره مدة يبلغ فيها بالسن فيبلغ
مدة البلوغ بو النقطاع كاليتو عنو فيو كفارقت ما قبلها بأف بلوغو بالسن لو أمد معلـو 

٩با  (ّ)كالسبكي  (ِ)فا٤بؤجر مقصر بالزيادة عليو ٖببلؼ بلوغو باالحتبلـ كأخذاإلسنوم
ذكر أف الصيب لو غاب مدة يبلغ فيها بالسن كٓب يعلم كليو أبلغ رشيدا أـ ال ٓب يكن لو 

تصرؼ ُب مالو استصحابا ٢بكم الصغر كإ٭با يتصرؼ ا٢باكم كفيو كبلـ قدمتو آخر ال
بصناعة  (ٓ)ٯبوز للوٕب إجارة الصيب قيده ابن الرفعة (ْ)ا٢بجر ما أفهمو ما تقرر من أنو ال

: كإال ٓب ٯبز قطعا ٤با فيو من امتهانو كظاىره أف مراده بكونو من (ٔ)ىو من أىلها قاؿ
و لكوهنا حرفة أبيو أك لغّب ذلك لكن لو أحسن ما ال يليق بو كٓب أىلها كونو الئقة ب

يتيسر إٯباره ٤با يليق بو كرأل الوٕب مصلحة ُب إٯباره ٤با ال يليق بو فبل يتعذر ا١بواز 
الرقيق الذم أجره سيده مدة ُب أثنائها بإعتاقو أك  (ٕ))عتق(إف )أو(، حينئذ للمصلحة

نو أزاؿ ملكو عن ا٤بنافع مدهتا قبل عتقو فاإلعتاؽ إ٭با إعتاؽ كارثو فبل تنفسخ اإلجارة أل
ملكو ٍب طرأ ما يزيلو فأشبو ما إذا أجر ٍب مات  (ٖ)يتناكؿ ما كاف مالكا لو كال يتأخر

                                                           

 ُب )ب( تبلغ(ُ) 

(، حاشية الشباملسي على ّّْ/ِ(. انظر: أيضا أسُب ا٤بطالب )ُِٖ/ٔا٤بهمات )(  ِ) 
 (َِّ/ٓالنهاية )

 (ّّْ/ِحاشية الرملي على االسُب )(  ّ) 

 ُب )ب( بدكف ال(ْ) 

  ٙبقيق/الطالب:  أٞبد عواجي ِِٗا٤بطلب العإب ص (  ٓ) 

 من نسخة )ب( أ ّٖٓلوحة  هناية (ٔ) 

 ُب )ب( أعتق(ٕ) 

 كألنو أجرُب )ب( (ٖ) 
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ما كاف على  (ُ)كفارؽ ما مر ُب أـ الولد بأنو ملك نفسو بتمليك السيد فاختص السيد
أف إٯبارىا لو  (ِ)و كٕبث ابن الرفعةملكو كأـ الولد ملكت نفسها با٤بوت من غّب ٛبليك

سبق إيبلدىا كانت كالعبد  ليقدـ استحقاؽ ا٤بنفعة على سبب العتق كال خيار للصيب 
ببلوغو  كما لو زكجت البنت ٍب بلغت كال للقن لعتقو ألف سيده تصرؼ ُب خالص 

أك األمة على سيده بأجرة ٤با بعد عتقو ألنو  )وال رجوع للعبد(، ملكو فبل ينقص
تصرؼ ُب منافعو حْب كانت مستحقة لو بعقد الـز فصار كما لو زكج أمتو كاستقر 
مهرىا ٍب عتقت ال يرجع بشيء ٤با يستوفيو الزكج بعد العتق كإفادة اختصاص عدـ 

أم القن بعد العتق إٔب انقضاء اإلجارة  )ونفقتو(الرجوع كما بعده بالعبد من زيادتو
كسائر األجراء العاجزين كلو   )في بيت الماؿ(ليست على السيد النتفاء موجبها بل 

 (ّ)فسخت اإلجارة ُب أثناء ا٤بدة بعيب  ُب العتيق ملك منافع نفسو كما رجحو النوكم
كفارؽ ما مر أكؿ البيع من أنو لو باع العْب ا٤بستأجرة ٍب فسخت اإلجارة عادت ا٤بنفعة 

تشوفا إليو كانت منافع العتق للبائع ال للمشَبم بأف العتق ٤با كاف متقوما بو كالشارع م
[ البيع ك٫بوه كيفرؽ بينهما ُ/ِّٓالعتق من كماؿ يقر بو ٖببلؼ ] (ْ)لو نظرا ٤بقصود

أيضا بأف السيد زاؿ تعلقو برقبة العبد بالكلية إذ ال ٲبكن عودىا إٔب ملكو فلم ٲبكن أف 
عن تعلق البائع كال ٰبكم لو ٗبنافعها بعد زكاؿ اإلجارة ٖببلؼ العْب ا٤ببيعة فإهنا ٓب تزؿ 

                                                           

 ُب )ب( بدكف السيد(ُ) 

 ٙبقيق/الطالب:  أٞبد عواجي  ُِٓا٤بطلب العإب ص (  ِ) 

(. انظر: كذلك مغِب اتاج ُِٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُْٔ/ُمنهاج الطالبْب )(  ّ) 
 (ِٕٗ/ُ(، السراج )َْٗ/ّ)

 )ب( معقودُب (ْ) 
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بالكلية بل ىي (ُ)عن العود إٔب ملكو ]فلم ٲبكن أف ٰبكم لو ٗبنافعها بعد زكاؿ اإلجارة[
بصدد أف ترد عليو بنحو عيب أك يقابل فملك منافعها الٍب دخل ا٤بشَبم غّب موطن 

 (ِ)ارة كما قالو القاضينفسو ٍب عجزه سيده بطلت اإلج نفسو عليها كلو أجر ا٤بكاتب
لزكاؿ أثر ملكو لنفسو الذم أجر سببو مع ضعف ملكو كلو أجر دارا بعبد ٍب قبضو 

 كأعتقو ٍب اهندمت رجع ا٤بستأجر على ا٤بعتق بقدر ما بقي من ا٤بدة من قيمة العبد.

فرع مر أكؿ البيع صحة بيع العْب ا٤بستأجرة كىبتها كالوصية ُّا من ا٤بستأجر  
للمستأجر ا٤بلك كاإلجارة كال ينفسخ بذلك ألنو ملك ا٤بنافع أكال  (ّ)معكغّبه فيجت

ملكا مستقرا فبل تبطل ٗبا يطرأ من ملك الرقبة كإف تبعها ا٤بنافع لوال ا٤بلك األكؿ فإف 
انفسخ أحدٮبا بقي اآلخر ك٤بؤجر العْب إف استأجرىا كلو قبل التسليم كما صححو 

إف ىذا  (ٔ)عدـ صحتها كقاؿ ٝباعة (ٓ)رافعيكإف اقتضى كبلمو بعد كال (ْ)النوكم
ا٤بقتضى ىو ا٤بذىب ا٤بشهور كعلى األكؿ ٯبوز استبداؿ ا٤بستأجر عن ا٤بنفعة قبل 
القبض كبعده ُب إجارة الذمة كالعْب كعلى الثاين ال ٯبوز إال ُب إجارة العْب بعد القبض 

 (ٕ)و ٍب مات ]أحدٮبا[أما االستبداؿ عن العْب ا٤بؤجرة فيقدـ كلو أجر أب عينا من ابن

                                                           

 ساقط من )أ((ُ) 

 (ّْْ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ِ) 

 ُب )ب( ليجتمع(ّ) 

 (ِّٓ -ِِٓ/ٓركضة الطالبْب )(  ْ) 

 ( ُِٖ – ُُٖ/ٔ) فتح العزيز(  ٓ) 

   (ّْْ/ِمنهم القاضي أبوالطيب انظر: أسُب ا٤بطالب: )(ٔ) 

 ساقط من )أ((ٕ) 
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بالعْب ا٤بستأجرة شيء من الدين ا٤بتعلق  (ُ)ككرثو اآلخر ٓب ينفسخ أيضا فبل يتعلق
أحدٮبا مستأجر كرث ا٤بستأجر نصيبو ٗبنافعو ككرث اآلخر  (ِ)بالَبكة كلو خلف اثنْب
 ا٤بستأجر على الَبخي ُب اإلجارة العينية ا٤بقدرة بزمن أك )وخير(نصيبو مسلوب ا٤بنفعة 

كجد ُب العْب ا٤بستأجرة  (ّ))بنقص(عمل ُب باقي ا٤بدة بقسطو ٩با مضى من ا٤بسمى 
إف نقصت بو منفعتها نقصا تتفاكت األجرة بو كمرضها كاهنداـ بعض دعائم البيت 

)وانقطاع ، كاعوجاج شيء منها كتغّب ماء البئر ٕبيث ٲبنع الشرب منو إف كاف معدا لو
للعْب ا٤بؤجرة )وغصب(.  النصيب من ا٤باء ..ألرض مستأجرة للزراعة كىوشرب(

صدر منها لفوات ٛباـ ا٤بنفعة سواء كاف ٫بو ا٤برض سابقا للعقد كالقبض أـ  )وإباؽ(
كإ٭با تنصرؼ ، حادثا بيده ألف ا٤بنافع ا٤بستقبلة غّب مقبوضة فالعيب قدًن باإلضافة إليها

يفسخ كال شيء عليو فيها للحاجة ٍب إف ظهر العيب قبل مضي مدة ٥با أجره فلو أف 
 (ٓ)كنص عليو الشافعي (ْ)كلو أف ٯبب ٔبميع األجرة أك ُب أثنائها فالذم أطلقو ا١بمهور

ُب الكبلـ على فوات ا٤بنفعة كعلى ما إذا  (ٕ)ككذا الشيخاف (ٔ)كصرح ٗبقتضاه ٝباعات
                                                           

 ُب )ب( تتعلق(ُ) 

 ُب )ب( ابنْب(ِ) 

 من نسخة )ب( ب ّٖٓ لوحة هناية (ّ) 

 (  َِٕ/ُُ(، كفاية النبيو )ِّْ- ِِْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُُٕ/ٔ) فتح العزيز( ْ) 
ٙبقيق/الطالب:  عبد الكرًن أبو حسْب، اإلسعاد ص  َْٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص 

 اٞبد سيد عبدا:  الطالب/ٙبقيق ّْٖ

 ( ِِٖ/٨ٖبتصر ا٤بزين )(  ٓ) 

(، مغِب َِٔ/ِٙبقيق/الطالب:  سعد الشهراين، إخبلص الناكم ) ِّٗ  شرح القونوم(  ٔ) 
 ( ْٕٖ/ّاتاج )

 ( ِّْ – ِِْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُُٕ/ٔ) فتح العزيز(  ٕ) 
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أنو إف  (ُ)أجر أرضا فغرقت بسيل أف لو الفسخ مطلقا لكنهما ىنا رجحا قوؿ ا٤بتوٕب
اد الفسخ ُب ٝبيعها جاز أك ُب ما بقي منها ٓب ٯبز كما لو اشَبل عبدين فتلف أر 

بأف األصل يقتضي منع اإلجارة ألهنا  (ِ)أحدٮبا ٍب كجد بالباقي عيبا كفرؽ ابن الرفعة
الفسخ   (ّ)بيع معدـك كإ٭با جوزت للحاجة فاغتفر فيهاالفسخ ٖببلؼ البيع كجب فامتنع

كىو التفاكت بْب أجرة مثلو سليما   لعيب استحق األرشكأف انقضت ا٤بدة كٓب يعلم با
[ أك أمكنو كٓب يتدارؾ فورا ِ/ِّٓكمعيبا كإ٭با يتخّب إف ٓب ٲبكن ا٤بؤجر بدار كالنقص ]

بأف قبل العيب اإلصبلح حاال كبادر إليو كأف رد اآلبق  )تدارؾ فورا(أمكنو ك )ال إف(
االرض ما أخر ككقت الزراعة ]باؽ كٓب ٛبض مدة ٤بثلو أجرة فبل كا٤بغصوب أك ساؽ إٔب 

ٓب ينقطع خياره ٤با مر من (ٓ)ك (ْ)خيار لو لزكاؿ موجبو كلو رضي بعيب فإف توقع زكالو[
أف خياره على الَباخي كإف ٓب يتوقع انقطع ألنو عيب كاحد كقد رضي بو ]كال فرؽ ُب 

للعْب ا٤بؤجرة  )وال خياربحبس مكر((ٔ)كعمل[ التخيّب ٗبا ذكر بْب ا٤بعينة ا٤بقدرة بزمن
فإف قدرت بالعمل كاف أجر دابة  )بمدة(اإلجارة  )لم يقدر(لقبض األجرة أك غّبه إف 

للركوب إٔب بلد فلم يسلمها حٌب مضت مدة ٲبكن فيها ا٤بضي كما لو امتنع البائع من 
 بالزماف كٓب يتعذر ألهنا متعلقة با٤بنفعة ال (ٕ)التسليم مدة ٍب سلم كإ٭با ٓب تنفسخ

                                                           

 ( ِّْ/ّ(، الغرر البهية )ِّٗ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُِٔ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

  ٙبقيق/الطالب:  اٞبد عواجي َُٔا٤بطلب العإب ص (  ِ) 

 ُب )ب( كحيث امتنع(ّ) 

 ساقط من )أ((ْ) 

 ُب )ب( بدكف الواك(ٓ) 

 ساقط من )أ((ٔ) 

 ُب )ب( ينفسخ(ٕ) 
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استيفاؤىا كما ال تنفسخ الٍب ُب الذمة فيما إذا ٓب يسلم حٌب ما استوَب منو ا٤بنفعة حٌب 
إيفاؤه كٱبالف حبس ا٤بكَبم ُب  (ِ)ٲبكن فيها ٙبصيلها ألنو دين متأخر (ُ)مضت ا٤بدة

فإف فإنا لو ٓب نوجب األجرة لضاعت بو ا٤بنفعة على ا٤بكرم أما ا٤بقدرة ٗبدة ، مثلو
كإف ، استمر ا٢ببس إٔب انقضائها انفسخت اإلجارة لفوات ا٤بعقود عليو قبل قبضو

سلمها بعد مضي بعضها انفسخت ُب ا٤باضي كٚبّب ُب الباقي كما لو تلف بعض ا٤ببيع 
كال يبدؿ زماف بزماف كال خيار ُب إجارة الذمة بشيء ٩با مر بل على ، قبل قبضو

و جاز للمستأجر الفسخ كما مر كلو قيدت ٗبدة ا٤بكَبم فيها اإلبداؿ فإف عجز عن
٤بكَب ٕبدكث عذر كما عب بو )وال(كال خيار ٤بكر  (ّ)كانقضت انفسخت قالو ا٤باكردم

فعبارتو أعم كأحسن كذلك كتعذر ما يوقد بو ا٢بماـ من حطب كغّبه  (ْ)ا٢باكم
ا٣بركج دابة لسفر إجارة عْب أك ذمة أك تلف متاعو فعجز عن  )مكتر(مكر ك )مرض(ك

معها أك ُّا ك٫بو ذلك من األعذار فبل تنفسخ اإلجارة ُب باقي ا٤بدة إذ ال خلل ُب 
 (ٓ))فساد زرعو(ال خيار أيضا ٤بكَبم أرض لزراعة بسبب )و(ا٤بعقود عليو بل ُب غّبه 

ٕباجة كسيل أك جراد أك شدة حر أك برد فبل تنفسخ ُب الباقي كال ٰبط شيء من 
مالو ال منفعة األرض فأشبو احَباؽ الب ُب الدكاف ا٤بكرم  األجرة ألف ا١بائحة ٢بقت

ٖببلؼ ما إذا تلفت األرض ٔبائحة أبطلت قوة إنباهتا فإهنا تنفسخ ُب الباقي فلو تلف 
الزرع قبل تلفها كتعذرإبدالو قبل االنفساخ بتلفها ٓب يسَبد من ا٤بسمى ٤با قبل التلف 

                                                           

 ُب )ب( مدة(ُ) 

 ُب )ب( تأخر(ِ) 

 ( ُْٗ/ٕا٢باكم الكبّب )(  ّ) 

 (ّٖٔا٢باكم الصغّب )ص: (  ْ) 

 من نسخة )ب( أ ّٖٔلوحة  هناية (ٓ) 
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ألنو لو بقيت صبلحية  (ّ)كرجحو الغزإب (ِ)كاإلماـ  (ُ)شيئا كما اقتضاه كبلـ القموٕب
األرض ٓب يكن للمستأجر فيها نفع بعد فوات الزرع كخرج ٗبا قبل التلف ما بعده 
فيسَبد ما يقابلو من ا٤بسمى لبطبلف العقد فيو كيتعذر إبدالو ما لو أمكن فإف ٓب يفت 

تلفها اسَبد حصة أكاف الزرع فتنفسخ كيسَبد أجرة ا٤بستقبل ككذا ا٤باضي كإف تلف بعد 
ما بعد تلفها ألف األرض لو بقيت استحق ا٤بنفعة كما قبلو كما ُب ا١بواىر أخذا من  

)وال يخاصم مستأجر ألف أكؿ الزراعة غّب مقصود كٓب يسلم إٔب األجر  (ْ)كبلـ اإلماـ
للعْب ا٤بستأجرة أك ا٤برىونة ك٫بوه كسارؽ كمدعأهنا ملكو إذ ال  )مرتهن غاصبا(الو(

كالوديعة  (ٓ)العاريةفإهنما ال ٱباصماف غاصب  )كمستعير ووديع(ا كال نيابةملك ٥بم
[ ُب ذلك بد٥با كٯبوز ضماف العهدة للمستأجر كيرجع ُ/ِّٔك٫بوه لذلك ككالعْب ]

عليو عند ظهور االستحقاؽ كيلزمو ما يلـز الوديع من دفع ا٢بريق كغّبه عن العْب 
نعم إف كاف ، (ٔ)قدر عليو من غّب خطر ٖببلؼ ا٤بؤجر على كبلـ قدمتو فيو ا٤بؤجرة إذا

كليا أك ناظرا لزمو ا٢بق ا٤بؤب عليو ال ٢بق ا٤بستأجر كيقبل إقرار ا٤بؤجر بالعْب لغّب 
يصادؼ ملك غّبه كال يبطل بو حق ا٤بستأجر من  (ٕ)مستأجرىا كفارؽ إقرار البائع أنو

٤بقر لو ألنو باإلجارة أثبت لو ا٢بق ُب ا٤بنفعة فبل ٲبكن من ا٤بنفعة كإف كانت العْب بيد ا
                                                           

(، حاشية الشركاين على التحفة ْْٖ/ّج )(، مغِب اتا َّْ/ِأسُب ا٤بطالب )( ُ) 
(ٔ/ُٖٕ ) 

 ( ِّْ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ِ) 

 ( ُٕٗ/ْالوسيط )(  ّ) 

 ( ِّْ/ٖتقدـ ُب هناية ا٤بطلب )(  ْ) 

 ُب )ب( العارية(ٓ) 

 ُب )ب( فيو قدمتو(ٔ) 

 ُب )ب( بأنو(ٕ) 
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دفعو كعلم من كبلمو ُب ا٤بساقاة حكم ما لو ىرب ا٤بكرم ٔبمالو كحاصلو أف اإلجارة 
ا٢باكم فإف ٓب  (ُ)إف كانت ُب الذمة اكَبل ا٢باكم عنو من مالو ال ا٤بستأجر كلو يأذف

كَباء فسخ اإلجارة أك صب أما إذا ٓب ٯبد لو ماال اقَبض عليو كاكَبل فإف تعذر اال 
يهرب ُّا ُب إجارة العْب أك الذمة فيقَبض ا٢باكم لئلنفاؽ عليها إف ٓب ٯبد لو ماال فإف 

نعم ، ٓب ٯبد من يقرضو أك ٓب ير االقَباض باع منها بقدر ا٢باجة لينفق عليها من ٜبنو
قَباض كٕبث إف كاف فيها فضل عن حاجة ا٤بستأجر باع ا٢باكم منها قبل اال

أنو ُب إجارة الذمة إذا رأل ا٤بصلحة ُب بيعها كاالكَباء للمستأجر ببعض  (ِ)األذرعي
الثمن جاز لو ذلك جزما حيث ٯبوز لو بيع ماؿ الغائب با٤بصلحة فإف تعذر األخذ من 
مالو كاالقَباض كبيع بعضها ٚبّب بْب الصب كالفسخ كما ٕبث كللحاكم أف يدفع إليو ما 

ا إف كثق بو كإال دفعو إٔب من يثق بو كأف يأذف لو ُب اإلنفاؽ من مالو كيرجع ينفقو عليه
كإذا فقد ا٢باكم أك عذر إثبات الواقعة عنده فأنفق ، كيصدؽ بثمنو ُب إنفاؽ معتاد

كأشهد على ما أنفق لّبجع رجع فإف اختلفا ُب قدر ما أنفق صدؽ ا٤بنفق كبعد ا٤بدة 
ما اقَبض ما ٓب ٱبش أف يأكل نصيبها كإال باع  ٰبفظها ا٢باكم أك يبيع منها بقدر

 الكل.

فركع: ال يكلف أجّب ٢بمل حطب إٔب دار صعود السطح بو ٍب إذا ضاؽ باُّا  
اإلدخاؿ أم  (ّ)بل تفسد اإلجارة إال إف شرط، كُب قوؿ ال، كلف إدخالو إليو ُب قوؿ

كقد ، عليل بالعرؼالتقييد بالضيق نظرا للت (ْ)كاعَبض اإلسنوم، لتعارض اللفظ كالعرؼ

                                                           

 ُب )ب( بإذف(ُ) 

 ( ّْٕ – ِْٕ/ّقوت اتاج )(  ِ) 

 ُب )ب( أف يشَبط(ّ) 

 ( َُٗ – ُٖٗ/ٔا٤بهمات )(  ْ) 
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أما بالنسبة للقوؿ األكؿ فليفيد حكم الواسع باألكٔب كأما بالنسبة للقوؿ ، يقاؿ لو فائدة
الثاين فليفهم أف التعارض ا٤بذكور إ٭با يتحقق عند ضيقو مع ما فيو على ا٤بستأجر من 

ذلك ل (ّ)تعارضا أيضا لكن يسامح (ِ)فإهنما كإف، (ُ)الضرر العظيم ٖببلفو ]ُب الواسع[
غالبا كحينئذ فالذم يتجو ترجيحو ىو الثاين كىو إف ضاؽ الباب فسدت اإلجارة إال 

ال ، أف شرط اإلدخاؿ كإف اتسع صحت ككجب اإلدخاؿ مطلقا كما أفهمو قو٥بم
يكلف صعود السطح كقد تدخل الغاية لعارض كا٤بسا٧بة بذلك ىنا فبل تعارض حينئذ 

إليو ألنو من ٛباـ الغسل كال أجرة للمسافة كعلى األجّب لغسل ثياب أجرة من ٰبملها 
إٔب شجر استؤجر لقطعو ُب ذىابو كإيابو ألهنما ليسا من العمل كال يلـز ا٤بؤجر إذا 
كقعت الدار على متاع ا٤بستأجر بدلو كال أجرة ٙبصيلو كإذا اهندـ بناء أكملو األجّب 

[ ابنو ِ/ِّٔار ]٣بلل ُب الصنعة ضمن أك ُب اآللة بقوؿ أىل العرؼ فبل كلؤلب إٯب
الصغّب إلسقاط نفقتو عنو لكن ٗبا ال يليق بو كما مر تفصيلو كلو أكره بعض الرعية 
غّبه على ٘بهيز ميت لزمتو األجرة مطلقا أك اإلماـ كللميت تركو كجبت فيها كإال ففي 
بيت ا٤باؿ إف كسع كإال فبل شيء كإف توجو حبس على أجّب عْب كٓب ٲبكن العمل ُب 

جو القاضي منو مدة العمل مستوثقا عليو إف خاؼ ىربو أما أجّب الذمة ا٢ببس أخر 
فإف امتنع حبس با٢بقْب كٕبث السبكي أخذا ٩با ذكر ، فيطالب بتحصيل العمل بغّبه

أنو لو استعدل على أجّب عْب كحضوره ٦بلس ا٢باكم يعطل حق ا٤بستأجر ٓب ٰبضر 
ؿ غّب مسدل فجعل سداه كلو شرط على النساج عشرة أذرع ُب عرض معلـو كالغز 

أكثر أك أقل ٓب يستحق أجرة للمخالفة كإف جعلو عشرة كنسج فيو من اللحمة تسعة 

                                                           

 ساقط من )أ((ُ) 

 من نسخة )ب( ب ّٖٔلوحة  هناية (ِ) 

 يتسامح(ّ) 
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استحق القسط ألنو لو أراد أف ينسج العشرة لتمكن منو كإف كاف مسدل فزاد ُب طولو 
كإف نقص فيو استحق قسطو كإف زاد كنقص ُب عرضو ، فقط ٓب يستحق إال ا٤بسمى

طوؿ فإف كاف ٤بخالفة ما شرط من الصفاقة كالرقة فبل شيء لو كإال كالطوؿ ٕبالو أك أ
 استحق ا٤بسمى ألنو ُب األكٔب زاد خّبا كا٣بلل ُب الثانية من السدل.
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 في الجعالةباب 

لغة اسم ٤با ٯبعل لئلنساف ُب فعل شيء  (ِ)كالكسر أشهر (ُ)كىو بتثليث ا١بيم
م ا١بيم كا١بعيلة كشرعا التزاـ عوض معلـو على عمل معْب معلـو أك ككذا ا١بعل بض

ما صح عن أيب سعيد ا٣بدرم ُب رقية اللديغ على  (ْ)كأصلها قبل اإلٝباع (ّ)٦بهوؿ
قطيع من الغنم أم ثبلثْب رأسا كقولو: ما أنا براؽ لكم حٌب ٘بعلوا لنا جعبل كأنو رقاه 

فقاؿ ٥بم:  لم يقتسموه حٌب أتوا النيب بفاٙبة الكتاب حٌب برئ كأعطوىم جعلهم ف
دليل ١بواز ا١بعالة  (ٔ)كفيو كما أفاده البلقيِب، (ٓ)أصبتم اقتسموا كاضربوا ٕب معكم سهما

و تدع (ٕ)]قد[ اجة٢بيضا اأك ، دكاء أك رقية ككبلمهم يشملومن على ما ينتفع بو ا٤بريض 

                                                           

(، َُ/ُ) اإلعبلـ ، إكماؿ(ُٔٓٔ/ْ) الصحاح(، ِّٖ/ُ) األعظم كايط اكم (ُ) 
 (.َِٗ/ِٖ) العركس تاج(، ٕٕٗ/ُ) ايط القاموس

 القتصار الكسر كلعلو األفصح يبينوا كٓب ا١بيم  بتثليث ا١بعالة ا رٞبو الشركاين قاؿ(  ِ) 
 ُب الرفعة كابن الكسر على كا١بوىرم ٙبريره ُب( النوكم أم) ا٤بصنف كاقتصر عليو ا١بوىرم
(، ْٓٔ/ٓ) اتاج هناية(، ُٕٔ/ّ) اتاج  مغِب انظر: . الفتح على كا٤بطلب كفايتو
 (ّّٔ/ٔ) فةالتح على الشركاين حاشية

 (.ّْْ/ّ) البهية الغرر(، ُٕٔ/ّ) اتاج مغِب(، ْٓٔ/ٓ) اتاج هناية(  ّ) 

 انظر: ا٤بصادر السابقة.(  ْ) 

 العرب أحياء على الرقية ُب يعطى ما باب كتاب اإلجارة،  ُب صحيحو ُب البخارم أخرجو(  ٓ) 
 (.ِِٕٔبرقم ) (ِٗ/ّ)

  على الرملي انظر: حاشية. للزركشي ينسبونو عليها كقفت الٍب ا٤بصادر (، لكنُِْ/ِالتدريب ) (ٔ) 
، (ُِٔ/ّ) ا١بمل حاشية(، ْٓٔ/ٓ) اتاج هناية(، ُٕٔ/ّ) اتاج مغِب(، ّْٗ/ِ) أألسُب

 ٙبقيق/الطالب: عبد الكرًن أبو حسْب. ُُٗكقد كقفت عليو ُب كتابو السراج ص 

 ساقط من )أ((  ٕ) 
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إليها فجازت كا٤بضاربة كاإلجارة كذكرىا كأصلو عقب اإلجارة ألهنا تناسبها من جهة 
( ُ)اللقيط ألهنا تفارؽ اإلجارة من جهة اعتقاد بعدكذكرىا غّبٮبا ، أهنا عقد على عمل

كأيضا فهي ٰبتاج إليها ، جهالة العمل فيها كتناسب االلتقاط من ىذه ا١بهة كغّبىا
 .(ِ)بق ا٤ببحوث عنهما ُب بايب اللقيط كاللقطةغالبا ُب رد الضاؿ كاآل

 كأركاهنا أربعة األكؿ الصيغة الدالة على اإلذف ُب العمل بعوض يلتزمو كحينئذ 

بإشارة األخرس ألهنا  (كلو)م ٤ُّبعْب أك  (بالتزاـ)إ٭با توجد  (جعالة ةصح)
بل صيغة  معاكضة فافتقرت إٔب صيغة تدؿ على أف ا٤بطلوب كاإلجارة فلو أعمل أحد ب

ٓب يستحق شيئا كإف عرؼ برد الضواؿ لتبعو بعملو  فرد آخرف كقع االلتزاـ إلنساف أك
كدخل العد ُب ضمانو كاآلخذ من الغاصب بقصد الرد على ا٤بالك كال يلـز من جواز 

عدـ الضماف كأفهم كبلمو أنو ال يشَبط قبوؿ العامل لفظا ٤با فيو من التضييق ُب  (ّ)الرد
عليو أنو لو قاؿ لغّبه إف رددت عبدم فلك دينار فقاؿ:  (ْ)ُب القموٕب٧بل ا٢باجة كب

[ استحق الدينار قطعا قاؿ: كقد ينقدح فيو خبلؼ كما ُب ُ/ِّٕأرده بنصف دينار ]
ا٣بلع ٍب الصيغة كقولو: من رد عبدم فلو كذا أك احتمل إُّاـ العامل ألف القائل رٗبا ال 

قائل كٕب ا٤بالك على كجو ا٤بصلحة بأف يكوف كلو كاف ال، يهتدم إٔب تعيْب الراغب
 (ٓ)ا١بعل قدر أجرة مثل ذلك العمل استحقو الراد على ا٤بالك كما استوضحو أبو زرعة

كأف يقوؿ: من رد عبد فبلف فلو كذا كإف   (من أجنبي)كاف  (ولو)كيكفي التزاـ ا١بعل 
                                                           

 ُب )ب( غّب افتقار(  ُ) 

 )ب( باب اللقطة كاللقيطُب (  ِ) 

 ب من ب ّٕٖبداية لوح (  ّ) 

 ( ُُُ/ّ(، فتاكل الرملي )ّْٓ/ّ(، الغرر البهية )ّْٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ْ) 

 ( ّٖٖ/ِٙبرير الفتاكم )(  ٓ) 
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قياسا على ما  (ِ)خبلفا للسبكي (ُ)كما يؤخذ من كبلـ الكاُب،  كال نواه، ٓب يقل علي
ٔبامع أف االلتزاـ فيهما ، لو قاؿ ٤بن خاؼ غرقو ألق متاعك ُب البحر كعلي ضمانو

، لنفع الغّب كليس التزاـ غّب ا٤بالك ىنا كالتزاـ الثمن ُب بيع غّبه كالثواب على ىبة غّبه
ألهنما عوضا ٛبليك فبل يتصور كجوُّما على غّب من حصل لو ا٤بلك كليس ا١بعل (ّ)ك

ٛبليك كاستشكل تصوير جعالتو بأنو ال ٯبوز ألحد كضع اليد بقولو فكيف  عوض
أك  (ْ)يستحق ا١بعل كأجيب بأنو ال حاجة إٔب اإلذف ُب ذلك ألف ا٤بالك راض بو قطعا

بأف صورتو أف يأذف ا٤بالك ٤بن شاء ُب الرد ككاف ىذا سبب ذكر ا٤بصنف لو على أنو ال 
 ستحقاؽ ا١بعل.مة كضع اليد لو سلم عدـ احر يلـز من 

الركن الثاين ا٤بتعامبلف كشرط ملتـز ا١بعل مالكا كاف أك غّبه أف يكوف مطلق 
ل اإلجارة منتقد فإنو ٓب أص (ٓ)التصرؼ كما علم من كبلمو ُب ا٢بجر كقوؿ أصلو

ا ما يفهم ذلك فخرج الصيب كاَّنوف كاجور عليو بسفو كشرط العامل ُّ (ٔ)توؼيس
العمل فدخل العبد كغّب ا٤بكلف كالصيب كاَّنوف كلو بغّب إذف السيد  ا٤بعْب أىلية

فيما إذا ٓب يأذف السيد كخرج ، (ٗ)خبلفا البن الرفعة (ٖ)كغّبه (ٕ)كالوٕب كما قالو السبكي
                                                           

 (ّٖٖ/ِالكاُب للخوارزمي. انظر: ٙبرير الفتاكم )(  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب: سامي ا٢بازمي  ُّٓاإلبتهاج ص (  ِ) 

 ُب )ب( بدكف الواك  (ّ) 

 ُب )ب( بدكف قطعا(  ْ) 

 (ّٕٖا٢باكم الصغّب )ص: (  ٓ) 

 ُب )ب( يسبق(  ٔ) 

 ( ّٖٔ/ِٙبقيق/الطالب: سامي ا٢بازمي، ٙبرير الفتاكم ) َُٓاإلبتهاج ص ( ٕ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبد الكرًن أبو حسْب  ُِِالسراج تكملة الكاُب ص (  ٖ) 

 قيق/الطالب:  أٞبد عواجيٙب ُّْا٤بطلب العإب ص (  ٗ) 
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العاجز عن العمل كصغّب ال يقدر عليو ألف منفعتو معدكمة فأشبو استيجار أعمى 
كاف ا٤براد   (ٓ)(ْ)(ّ)وتوقُب  (ِ)كىو أكجو من قوؿ األذرعي (ُ)العمادللحفظ كذا قالو ابن 

 إمكانو. انتهى (ٔ)التزامو كٰبتمل أنو يراد أىلية

فلو دينار استحقو  بآبقيدا فإذا قاؿ من جاء نبال ملوكخرج با٤بعْب ا٤ببهم فيكفي ع
كإف عجز عن العمل ، علم بو(ٕ)ع النداء كمن جاء بو كلو قنا أك صبيا أك ٦بنونا إذا ٠ب

كقولو  قيطىنا كُب الل (ٖ)كبذلك صرح ا٤باكردم، حينئذ لدخو٥بم ُب عمـو قولو: من جاء
ستحق الصيب كال العبد إذا قاـ بو بغّب إذف سيده ضعيف كما يدؿ عليو ي ال (ٗ)ُب السّب

 .(ُُ)كغّبه (َُ)ما مر عن السبكي

  بالرؤية أك (معلوما)متموال  (جعال)وف الركن الثالث ا١بعل كشرطو أف يك
                                                           

 (َْْ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ُ) 

 (َْْ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )َِِ/ْقوت اتاج )(  ِ) 

 ُب )ب( بدكف )فوتو((  ّ) 

 كتاب قوت اتاج لئلماـ االذرعي كىو مطبوع ُب سبعة عشر ٦بلدا(  ْ) 

 ( ُِٕ/ْقوت اتاج )(  ٓ) 

 ُب )ب( أراد(  ٔ) 

 ُب )ب( أك(  ٕ) 

(،، فتاكل ابن حجر ّْٔ/ٕ(. انظر: كذلك ٕبر ا٤بذىب )ُّ/ٖا٢باكم الكبّب )( ٖ) 
(ّ/ّٕٓ) 

 ُِِ(، كنقلو عنو كذلك الزركشي ُب السراج ص ُّْ/ُْا٢باكم الكبّب )(  ٗ) 
 ( ُٗ/ٔٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب، كالدمّبم ُب النجم )

 ا٢بازمي سامي: الطالب/ٙبقيق َُٓ ص اإلبتهاج(  َُ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب  ُِِالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ُُ) 
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بالوصف كلو ُب العْب كما يؤخذ ٩با يأٌب ظاىرا مقدكرا على تسليمو كاألجرة إف كاف 
 (ُ)له٦بهوال أك ٫بو ٟبر أك مغصوب فسد العقد ككجبت أجرة ا٤بثل ككجو فسادٮبا با١ب

نو ال يكاد أحد أنو ال حاجة إٔب احتمالو فيو كاإلجارة ٖببلفو ُب العمل كالعامل كأل
يرغب ُب العمل مع جهلو با١بعل فبل ٰبصل مقصود العقد كيستثُب ٗبسألة الصلح 

[ ُب اَّلس فتصح ا١بعالة سواء ِ/ِّٕ كال يشَبط قبض ا١بعل ]سّباآلتية ُب ال
كفارؽ األجرة ُب إجارة الذمة بلزكمها دكف ا١بعالة فاحتيط لتلك  (أـ ال)فيو  (قبض)

فإف كانت الثياب معلومة كلو  عوبنو لو قاؿ من رده فلو ثيابو أك ر أكثر كعلم ٩با تقرر أ
ككاف العبد  (ْ()ّ)عن ا٤بتوٕب كأقراه كجـز بو ُب األنوار (ِ)بالوصف كما نقلو الشيخاف

كإ٭با اكتفي بوصف ا٤بعْب عن ، معلوما ىو كمكانو استحق ما شرط لو كإال فأجرة ا٤بثل

                                                           

 ُب )ب( با١بعل(  ُ) 

(، كفاية النبيو ُٕٗ(، ا٤بنهاج )ص: َِٕ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُٗٗ/ٔ) فتح العزيز (ِ) 
 ك القوت. فتح العزيز( كمنعو السرخسي. انظر: ِِّ/ْ(، قوت اتاج )ِّْ/ُُ)

 كتابا األبرار لؤلردبيلي، ا٤بطبوع ثبلث ٦بلدات، قاؿ ابن قاضي شهبة: ٝبع عماؿأل األنوار(  ّ) 
 خبلصة كجعلو كغّبىا الركضة بو اختصر النفع عظيم لطيفاف ٦بلداف األنوار ٠باه الفقو ُب

 كارر اللباب كشرح كالركضة كالصغّب الكبّب الشرح من ٝبعو إنو كتابو أكؿ ُب ا٤بذىب، كقاؿ
 فيها كأكرد أُّم أك ا٤بهمة ا٤بسائل من كثّبا ا٤بذكورة الكتب ُب أٮبل كقد قاؿ ليقةكالتع كا٢باكم

 عنو ألحد غُب ال أشياء الكتب مهمات إٔب فضممت نادرا إال يقع ال أك يقع ال ٩با كثّبا
 مسألة كل ُب اعتمدت كقد قاؿ ا٤بذىب كتب من ٞبلو كٗبا ا٤بعتبين األئمة كتب من منقوال

 من األكثر على اعتمدت مسألة ترجيح ُب اختلف فإف أكال ا٤بذكورة عةالسب الكتب على
 (ُّٖ/ّالسبعة. انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) الكتب

 (ِِٖ/ُ(. انظر: كذلك غاية البياف )ُٕٔ/ِاألنوار )(  ْ) 
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كا١بعالة عقد جائز فاحتيط لتلك  ةتلك عقود الزم (ُ)فرؤيتو دكف ٫بو البيع كاإلجارة أل
كخصص بو  (ِ)ما ٓب ٰبتط ٥بذه كما ذكر ُب استحقاؽ الربع ىو ما ٕبثو ابن الرفعة

من  زءكجوب أجرة ا٤بثل كفرؽ بْب ىذا كما مر ُب استيجار ا٤برضعة ٔب (ّ)إطبلؽ الرافعي
من الرقيق  جزءافإذا جعلت الرقيق الرضيع بعد الفطاـ فإف األجرة ا٤بعينة ٛبلك بالعقد 

بعد الفطاـ اقتضى عدـ ا٤بلك ُب ا٢باؿ أك تأجيلو ككبلمهما ٩بتنع كىنا إ٭با ٰبصل ا٤بلك 
 بعد ٛباـ العمل كال ٨بالفة ٤بقتضى العقد.

 الركن الرابع العمل:

كابن  (ٓ)كابن يونس (ْ)بقيد زاده تبعا للقاضي (في عمل جهل)كإ٭با تصح ا١بعالة 
ُب  (لعسر)كغّبٮبا يقتضيو بقولو  (ٗ)كالشيخْب  (ٖ)ككبلـ غّبىم (ٕ)كيكالسب (ٔ)الرفعة

للحاجة كما ُب عمل القراض بل أكؿ أما ما ال يعسر  (علم)ُب عمل  (أو)ضبطو 
ضبطو فبل بد من ضبطو إذ ال حاجة إٔب احتمالو جهالة ا١بعالة ففي بناء حائط بذكر 

ياطة يعتب كصف الثوب كا٣بياطة موضعو كطولو كعرضو كارتفاعو كما يبُب بو كُب ا٣ب

                                                           

 أ من ب ّٕٖبداية لوح (  ُ) 

 /الطالب:  أٞبد عواجي ٙبقيق ِّْ(، ا٤بطلب العإب ص ِّْ/ُُكفاية النبيو )(  ِ) 

  (ُٗٗ/ٔ) فتح العزيز( ّ) 

 (َْْ/ِأسُب ا٤بطالب )( ْ) 

 (َْْ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 

 ٙبقيق/الطالب:   أٞبد عواجي ّّٔ – ّّْص ا٤بطلب العإب ( ٔ) 

 (َْْ/ِٙبقيق/ الطالب: سامي ا٢بازمي، أسُب ا٤بطالب ) ُٓٓاإلبتهاج ص ( ٕ) 

 (ِْٔ/ّ(، حاشية ا١بمل )َِٔ/ّغِب اتاج )(، مُِِ/ْقوت اتاج )(  ٖ) 

 (ِّّ/ُُ(. انظر: كذلك كفاية النبيو )ِٗٔ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُٖٗ/ٔ) فتح العزيز(  ٗ) 
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كسواء ُب العمل الواجب كغّبه فلو حبس ظلما فبذؿ ماال ٤بن يتكلم ُب خبلصو ٔباىو 
أف  (ْ)كنقل عن القفاؿ (ّ)كغّبه (ِ)عن القاضي (ُ)كماأك بغّبه جاز كما ُب فتاكل النو 

كىو أنو ما ٱبالفو  (ٓ)ىذه جعالة كليس من باب الرشوة كاعَبض بأف ُب حاكم ا٤باكردم
كبأف ، ٰبـر على الشافع فيما ليس بواجب عليو أخذ جزاء على شفاعتو أك رشوة عليها

احتماال أنو ال يستحق ككجهو بأف ٚبليصو من ٝبلة النهي عن ا٤بنكر كىو من  (ٔ)للقفاؿ
، فركض الكفاية فيكوف بالتخليص مسقطا للفرض عن نفسو فبل يستحق جعبل

وليو القضاء كإف جاز ٤بن تعْب عليو أك ندب ٤بن بذلو ت ٰبـر أخذ ا٤باؿ على (ٕ)كبقو٥بم
ال ٱبالف ذلك  (ٖ)إف تعذر إال بو كمع ذلك ٰبـر أخذه كٯباب بأف ما ُب ا٢باكم

على ما إذا شفع ٍب بذؿ لو ماؿ فأخذه كىذا حراـ ألنو عمل متبعا (ٗ)]ٞبلو[إلمكاف 

                                                           

(، فتح َْْ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ِّّ/ْ(، قوت اتاج )ُّٓ/ُانظر: فتاكل النوكم )(  ُ) 
 الوىاب 

 (ِّٔ/ّ(، حاشية ا١بمل )ِْٕ/ٓج )(، هناية اتا َِٔ/ّ(، مغِب اتاج )َِّ/ُ) 

 (ُّٓ/ُفتاكل النوكم )(  ِ) 

 ا٤بصدر السابق (  ّ) 

ٙبقيق/الطالب: عبد الكرًن أبو  ُّٔا٤بصدر السابق، السراج الوىاج تكملة الكاُب ص  ( ْ) 
 حسْب 

 ( ِْٖ/ُٔا٢باكم الكبّب )(  ٓ) 
 عبدالكرًن: ٙبقيق/الطالب ُّٕ ص الكاُب تكملة الوىاج (، السراجِّّ/ْقوت اتاج )(  ٔ) 

  حسْب أبو

 اٞبد سيد عبدا:  الطالب/ٙبقيق ْٖٖ(، اإلسعاد ص ُِ/ُٔا٢باكم الكبّب )(  ٕ) 

 (ِْٖ/ُٔا٢باكم الكبّب )(  ٖ) 

 ساقط من )أ((  ٗ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

367 

كفاية إال أف   خليصو كإف كاف فرضسفبل يستحق شيئا كاحتماؿ القفاؿ ضعيف كت
ا٢باجة اقتضت ا٤بسا٧بة ُب أخذ عوض عليو الضطرار الناس إليو كاطراد عرفهم بعدـ 
السعي فيو إال ٗبقابل كُّذا اندفع قياسو على تولية القضاء ٍب رأيت الشارح أجاب عن 
احتماؿ القفاؿ بأنو كإف كاف فرض كفاية ىو ما ٓب يتعْب عليو كبأنو رٗبا ال يتوجو ىذا 

ليو أصبل لعجزه كلكن ألجل ا١بعالة ارتكب ا٣بطر ا٤بانع من الوجوب كيشَبط الفرض إ
فرده ٓب يستحق إال إف   ُب يدهُب العمل أف تكوف فيو كلفة فلو ٠بع النداء من العبد 

[ كإال فبل ألف ما ال كلفة فيو ال يقابل بعوض كقضية  ُ/ِّٖكاف ُب الرد كلفة ]
توجب الرد كالغصب  (ُ)كاف بيده ٔبهة  كبلمهم االستحقاؽ حيث كجدت الكلفة كإف

ما لو جعل ٤بن دؿ عليو جعبل فدلو عليو من ىو بيده  (ِ)لكن قضية كبلمهم، كالعارية
ٓب يستحق بأف ذلك كاجب عليو شرعا فبل يأخذ عليو عوضا عدـ االستحقاؽ كىو 
الذم يتجو ترجيحو كقضيتو أيضا أنو لو كاف الداؿ غّب مكلف استحق أما لو دلو من 

عنو كلو جعل ٤بن أخبه  (ّ)ليس بيده فيستحق ألف الغالب أنو تلحقو مشقة البحث
ض ر  غخببكذا جعبل فأخبه بو ٓب يستحق إال إف تعب كصدؽ ُب إخباره ككاف للمست

: ككبلـ القاضي  (ٓ)قاؿ األذرعي (ْ) بو فيستحق حينئذ كما صرح بو الرافعيخبُب ا٤ب
ُب ذلك أـ ال. انتهى كتعبّبه بالتعب يشّب إٔب كالناطق بالفرؽ بْب أف يلحقو مشقة 

ذلك كإف كاف ال يستلـز ا٤بشقة ألهنا أخص منو كإ٭با تصح ُب العمل اَّهوؿ كا٤بعلـو 

                                                           

 ُب )ب( ٕبجة(  ُ) 

 ُب )ب( تعليلهم(  ِ) 

 ُب )ب( يلحقو مشقة بالبحث(  ّ) 

 (ُٕٗ- ُٔٗ/ٔ(، ا٤بهمات )ِٕٔ/ٓلو ُب ركضة الطالبْب )كمث، (َِْ/ٔ) فتح العزيز( ْ) 

 (ُْْ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 
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فإف اقَبف بو كاف ، (بال توقيت): (ّ()ِ)كأقراه بقوٕب (ُ)بقيد زاده تبعا ٤با نقلو الشيخاف
ر ا٤بدة ٱبل ٗبقصود العقد فقد ال قدر الرد بشهر مثبل ٓب يصح كما ُب القراض ألف تقدي

ُب تصوير الشيخْب ا٤بذكور خبلفا  يناسعيو كال ٰبصل الغرض كال (ْ)مضيع بو منها نظفر
من التصوير ٗبا إذا قاؿ من رد  (ٖ)عن القاضي (ٕ)ايةفُب الك (ٔ)ٗبا (ٓ)سنوم٤با فهمو اإل

ا٤براد بو إال تقليل عبدم اآلبق من البصرة ُب الشهر فلو كذا ألف التقييد بالبصرة ليس 
ا١بهالة ال سيما إذا علما كونو فيها كرفع ا١بهالة أصبل ليس مانعا من الصحة فتقليلها 
أكٔب بأف ال ٲبتنع فتعْب أف ا٤بنع ليس لذلك بل لئلخبلؿ ٗبقصود العقد كما مر 

العاـ كقد عمل بعدما ٠بعو ألنو ا٤بلتـز لو  (ٗ)نداء (لسامع)ا١بعل على القابل  (ووجب)
واء أ٠بعو بواسطة أـ بدكهنا ما ٓب يكن قاؿ إف رد عبدم من ٠بع ندائي فإنو حينئذ ال س

أما من ٓب يسمعو فبل يستحق  (َُ)يستحق إال من ٠بعو ببل كاسطة كما قالو ا٤باكردم
ثقة بالتزاـ ا٤بالك فرد ٓب ٯبب لو على الثقة شيء كإف  (ُُ)شيئا ألنو متبع كلو أجبه

                                                           

 (ِٗٔ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُٖٗ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 ُب )ب( بقولو(  ِ) 

 ب من ب ّٖٖبداية لوح (  ّ) 

 ُب )ب( ال يظفر بو فيها فمضيع(  ْ) 

 (َُِ/ٔا٤بهمات )(  ٓ) 

 ُب )ب( بدكف الباء(  ٔ) 

 ( ّٖٗ/ِٙبرير الفتاكم )  (ٕ) 

 (، َُِ/ٔ(، ا٤بهمات )ِٕٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َِْ – َِّ/ٔ) فتح العزيز( ٖ) 

 ُب )ب( نداه(  ٗ) 

 (ُّ/ٖا٢باكم  الكبّب )(  َُ) 

 ُب )ب( أخبه(  ُُ) 
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]الثقة  لعدـ االلتزاـ كال تقبل شهادة (ّ)]ًب[كذبو  (ِ)]إف[ كال على ا٤بالك  (ُ)صدؽ
صيت الوديعة من أنو لو قاؿ: ك  (ٓ)ألنو متهم ُب تركيج قولو كفارؽ ما يأٌب قبل (ْ)عليو[
سمى الوصي رجبل ككذبو الوارث فإنو تقبل شهادتو لو كإف يف وصيلرجل ٠بيتو ل بثلثي

 بإسناد ا٤بالك إليو أمرا ؼتصر  ةكالية كقو كاف متهما ُب تركيج قولو بأف الوصي ٍب لو 
مع كوف ا٤بالك مكذبا لو  (ٔ)كىنا القائل ال كالية لو، لتعيْب كىو معَبؼ ٗبا ذكره الوصي

فكانت التهمة ىنا بَبكيج قولو أقول منها ٍب أك غّب الثقة ٓب ٯبب لو على ا٤بخب كال 
كجب ا١بعل لشخص (و)على ا٤بالك شيء كإف صدقو كما لو رده غّب عآب بإذنو 

ردده زيد فلو كذا فإف ردده زيد أك قنو بعد إف  :عمل بعد علمو بتعيينو فإذا قاؿ (معين)
أما ُب رده فواضح كأما ُب رد قنو فؤلف يده كيده ، علم زيد بااللتزاـ استحق زيد ا١بعل

 (ٕ)كقضيتو أف مكاتبو كمبعضو ُب نوبتو كاألجنيب كىو ظاىر كبا٤بكاتب صرح ُب األنوار
كىو مقيد ٗبا لو ككلو ، . انتهىُب ا١بعالةكبأنو ال يستحق برد ككيلو ألف النيابة ال ٘برم 

كٓب يعجز كالؽ بو كما يأٌب كإف رده عمرك أك زيد قبل علمو بااللتزاـ ٓب يستحق شيئا 
[ للسامع كا٤بعْب ِ/ِّٖشيء لعمر كعدـ ٠باع زيد كإ٭با ٯبب ا١بعل ] (ٖ)لعدـ استلزاـ

                                                           

 ُب )ب( صدقو(  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

 ساقط من )أ((  ّ) 

 ساقط من )أ((  ْ) 

 ُب )ب( قبيل(  ٓ) 

 ُب )ب( قائل كالية لو  (ٔ) 

 (ُْٕ/ِاألنوار )(  ٕ) 

 ُب )ب( اشَباط(  ٖ) 
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دار ا٤بالك قبل تسليمو إياه أك فات  (ُ)]باب[ فلو ىرب منو كلو ُب، من العمل (بفراغ)
أك غصب أك تركو العامل فبل شيء لو كإف حضر اآلبق ألنو ٓب يرده كفارؽ ما لو اكَبل 

فأتى ببعض األعماؿ كمات حيث يستحق من األجرة بقدر ما عمل بأف   ٰبج عنومن 
لثواب كقد حصل بعض العمل كىنا ٓب ٰبصل شيء من ا٤بقصود كبأف القصد ٍب ا

اإلجارة الزمة ٘بب األجرة فيها بالعقد شيئا فشيئا كا١بعالة جائزة ال يثبت فيها شيء إال 
ىنا كقضية األكٔب خبلفو  (ِ)بالشرط كٓب يوجد كقضية الثاين أف ا١بعالة ُب ا٢بج أكثر

بعده أما  ةمن ا١بانبْب قبل ٛباـ العمل الزم (ةجائز )ا١بعالة  (ّ)أف (وىي)كىو األقرب 
كالوصية كألف العمل فيها ٦بهوؿ كالقراض كأما   (ٓ)ؽ شرطاتعليق استحق (ْ)األكؿ فؤلنو

الثاين فللزـك ا١بعل فبل انفساخ كال فسخ كمعُب جوازىا أهنا تنفسخ ٗبوت أحدٮبا 
يسّب كغّبه كقد يفرؽ بأف كجنونو كإغمائو كظاىر كبلمهم ىنا أنو ال فرؽ بْب اإلغماء ال

قتضو بوضعو كالوكالة تا١بعالة تقتضي ماال بوضعها فاحتيط إللزامو ما ٓب ٰبتط ٤با ٓب 
ُب أثناء العمل من كل من ا٤بتعاملْب بالفسخ كالزيادة كالنقص ُب  (ٔ)(رغيت)كالشركة كأهنا 

امل العمل قبل الفراغ فبل شيء لو ألنو الع (فسخ )فإف ا١بعل أك العمل كتغيّبه ا١بنس
كٓب ٰبصل غرض ا٤بالك سواء أكقع ما عملو مسلما أـ ال نعم لو زاد  (ٕ)امتنع باجتيازه

                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

 ُب )ب( كهي(  ِ) 

 ُب )ب( أم(  ّ) 

 ُب )ب( فؤلهنا(  ْ) 

 ُب )ب( بشرط(  ٓ) 

 أ من ب ّٖٖبداية لوح (  ٔ) 

 ُب )ب( انتفع باختياره(  ٕ) 
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ا٤بالك ُب العمل فلم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك استحق أجرة ا٤بثل ألف ا٤بالك 
ء للعامل أك ُب كإف فسخ ا٤بلتـز قبل الشركع ُب العمل فبل شي، ىو الذم أ١بأه لذلك

أثنائو لزمو أجرة ا٤بثل للعامل فيما عمل ليبل ٰببط سعيو فبفسخ غّبه ال قسط ما عمل 
من ا٤بسمى الرتفاع العقد بالفسخ ألنو إ٭با يستحق ا٤بسمى بالفراغ من العمل فكذا 
بعضو كإ٭با كجب القسط منو إذا مات ا٤بالك ُب أثناء ا٤بدة ألف العامل ٍب ٛبم العمل 

إحدل ا٤بسألتْب  (ُ)نفساخ كٓب ٲبنعو ا٤بالك منو ٖببلفو ىنا فاندفع قياس البلقيِببعد اال
أف إعتاؽ العبد قبل رده ليس كفسخو حٌب ال ٯبب  (ِ)باألخرل كٕبث ابن الرفعة

فرجح أف لو األجرة  (ّ)كخالفو غّبه، للعامل شيء كإف ٓب يعلم ٢بصوؿ الرجوع ضمنا
مل العامل شيئا بعد الفسخ فبل شيء لو كذا أطلقو كمٌب ع، تنزيبل إلعتاقو منزلة فسخو

كجـز ا٤بصنف بقضيتو من أنو ال فرؽ بْب ا١باىل كغّبه لكن استحسن  (ْ)الشيخاف
لو ا٤بسمى إذا كاف جاىبل كىو معْب أك ٓب يعْب  (ٕ)كالركياين (ٔ)قوؿ ا٤باكردم (ٓ)البلقيِب

فيو قبل الشركع ُب  (أو زاد)منو  (أو نقص)ا٤بالك بالفسخ كإف غّب ا٤بلتـز جنس ا١بعل 
عامل ما ٠بع فيو كجاز ذلك قياسا على الثمن للالعمل ك٠بع العامل اعتب النداء األخّب ف

                                                           

 ( ِّْ/ِالتدريب )(  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب:  أٞبد عواجي  ّْٓا٤بطلب العإب ص (  ِ) 

 األجرة لو أف شيخ اإلسبلـ األنصارم حيث قاؿ بعد أف ساؽ كبلـ ابن الرفعة: كاألكجو(  ّ) 
 (ِْْ/ِ): ا٤بطالب انظر: أسُب.فسخو منزلة إلعتاقو تنزيبلن 

 (ِّٕ/ٓ) (، ركضة الطالبْبَِِ/ٔ) فتح العزيز(، ِٔٓارر )ص: (  ْ) 
 (ّْْ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ُّٗ/ِرير الفتاكم )(، ٙبِْْ/ِالتدريب )( ٓ) 

 (ِّ/ٖا٢باكم الكبّب )(  ٔ) 

 (ّْٕ/ٕٕبر ا٤بذىب )(  ٕ) 
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ُب العمل كقبل فراغو منو ك٠بع أك ٓب  (ُ)ُب زمن ا٣بيار فإف ٓب يسمعو أك كاف بعد النزكع
، ص أك بعده٫بو النق (لما عملو قبل)]ُب األكٔب[ ٯبب لو  (فأجر مثل)يسمع كٛبمو 

ألف النداء الثاين فسخ لؤلكؿ كالفسخ من ا٤بالك ُب أثناء العمل يوجب ذلك كيستثُب 
]ال كلو على من األجرة ما لو علم ا٤بسمى الثاين فقط فلو منو قسط ما عملو بعد علمو 

[ ُ/ِّٗقاؿ: كإف أفهم كبلـ بعضهم أف لو بذلك ]، (ّ)كما ٕبثو شيخنا (ِ)األكجو[
لو عمل من يسمع النداء األكؿ خاصة كمن ٠بع الثاين استحق األكؿ ا٤بسمى الثاين ك 

كاقتضاه كبلـ  (ٓ)كما ُب الوسيط (ْ)]الثاين[نصف أجرة ا٤بثل كالثاين نصف ا٤بسمى 
ا٤بستحق ا١بعل األكؿ مستحق األكؿ نصف ا١بعل األكؿ  (ٕ)كقوؿ ا٤باكردم (ٔ)الشيخْب

ركف كأجرة ا٤بثل ىنا ١بميع العمل ال كالثاين نصف الثاين فيو نظر كإف أقره ٝبع متأخ
للماضي خاصة كما تقرر ٖببلؼ فيما لو فسخ فإهنا إ٭با ٘بب ٤با عملو قبل أم قبل 
الفسخ دكف ما عملو بعده كالفرؽ أف ذلك فسخ ال إٔب بدؿ ٖببلؼ ىذا فعلم ٩با تقرر 

ما يظهر ل عليو طلب االختصار كما ُب كبلـ الشارح كصُب كبلمو من اإلُّاـ ا٢با (ٖ)ما
لو حبسو الستيفاء ا١بعل كما أنفقو عليو بإذف اإلماـ ألنو  زٯبكإذا رد اآلبق ٓب ، بالتأمل

كإف كاف بو ، إ٭با يستحقو بالتسليم كالعبة ُب ا١بعل بيـو العقد كما ُب األجرة ال الفراغ
                                                           

 ُب )ب( الشركع(  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

 (ّْْ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 

 ساقط من )أ((  ْ) 

 (ُِِ/ْالوسيط )(  ٓ) 

 (ِّٖ/ُُلك كفاية النبيو )(. انظر: كذِِٕ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َُِ/ٔ) فتح العزيز(  ٔ) 

 (ِّ/ٖا٢باكم الكبّب )(  ٕ) 

 ُب )ب( العلم ٗبا تقرر كما(  ٖ) 
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االستحقاؽ فيجب من نقد يـو العقد كإف تغّب كأجرة ا٤بثل ٘بب فيما ذكر إف فسخ 
 (قصد)يبقيد زاده بقولو  (ُ)(جعل فاسد)عقد على  (في)إف حصل العمل  (أو)، إْب

الفساد للجهالة كمن رد آبق فلو ثوب أك أرضو أك لعدـ ا٤بالية ]ا٤بتشاجر[ سواء أكاف 
شرعا مع كونو مقصودا كا٣بمر كالكلب كا٣بنزير ألنو عمل طامعا ُب شيء مقصود 

لنقص عمل  )ا١بعل  (نقصيو )امعا ُب شيء ٖببلؼ غّب ا٤بقصود كالدـ ألنو ٓب يعمل ط
من بلد كذا فلو دينار  أبق (ْ)من (ّ()ِ)]من رد[فلو قاؿ  (أقرب)مكاف  (ف رد منأك

استحق  (ٓ)فرده سامع من نصف الطريق ا٤بتساكية سهولة كحزكنة كما قالو ابن الرفعة
ُب مقابلة نصف ا١بعل أك من ثلثها استحق ثلثو ألف كل ا١بعل ُب مقابلة العمل فبعضو 

 ثلثيف كانت أجرة نصفها ضعفي أجرة نصفها اآلخر استحق أالبعض فإف تفاكتت ك
فردٮبا من نصف الطريق أك أحدٮبا من ٝبيعها استحق النصف عمبل  اا١بعل أك أبق

فلو النصف أك رد أحدٮبا كاحد فلو  (ٔ)أحدفردٮبا ا بالتوزيع على العمل أك إف رددٛباٮب
دم فلو درىم فرده اثناف قسط بأنو لو قاؿ أم رجل رد ع (ٕ)الربع لذلك كٕبث السبكي

من مكاف أبعد فبل جعل لو ُب مقابلة  (ٖ)]من غّب ا١بهة[الدراىم عليهما أما إذا رد 

                                                           

 ُب )ب( كإف حصل العمل ٞبل على عقد فاسد(  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

 ب من ب ّٖٗبداية لوح (  ّ) 

 ساقط من )ب((  ْ) 

 ٙبقيق /الطالب: أٞبد عواجي  ّْْا٤بطلب العإب ص (  ٓ) 

 كاحد ُب )ب((  ٔ) 

 (ِّٕ/ٔ(، ٙبفة اتاج )ِِٔ/ّاتاج ) (، مغِبُْْ/ِأسُب ا٤بطالب )( ٕ) 

 ساقط من )أ((  ٖ) 
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لعدـ التزامو كلو رده من غّب ا١بهة ا٤بسماة كاستويا مسافة  (ُ)الزائد كما صرح بو ا٢باكم
ف نقصت عن ا٤بسماة ٓب يستحق شيئا استحق ا٤بسمى فإ ا مركحزكنة كسهولة أخذا ٩ب

الفو بعد كماؿ إٔب أنو يستحق خأكال لكنو  (ّ)كتبعو األذرعي (ِ)و السبكيثعلى ما ٕب
 ُب ا١بعالة (معين)عامل  (أعين)كاف   (أو)بقدر ما يستحقو ُب الرد من ا٤بسافة ا٤بسماة 

لعامل ا٤بعْب اَّهوؿ لو فلو قاؿ لزيد رده أم لذلك ا (لو)حاؿ كوف اإلعانة  (ال)
كذا فأعانو آخر ُب رده بقصد ا٤بالك أك نفسو أك أطلق كما أفهمو كبلـ  (ْ)]لك[ك

فبل شيء لو كلزيد النصف إف استويا عمبل ألنو عمل نصف العمل أك  (ٓ)ا٤بصنف
ـ العمل يقصد العامل بعوض أك ٦بانا فالكل لزيد ألنو قد ٰبتاج للمعاكنة كعرض ا٤بلتز 

بأم كجو أمكن فبل ٰبمل على قصر العمل على ا٤بخاطب كال شيء للمعاكف إال إف 
د أجره فيستحقها فعلم أنو إذا شاركو اثناف ُب الرد فإف قصد إعانتو فلو ٛباـ يالتـز لو ز 

ر ا٤بالك فلو ثلثاه كلو قاؿ أكؿ خا١بعل أك العمل للمالك فلو ثلثو أك قصده كاحد كاآل
[ اثناف استحقاه ألهنما يوصفاف باألكلية ُب الرد أك ِ/ِّٗدينار فرده ] فلو (ٔ)من رده

، لكل من ثبلثة رده كلك دينار فردكه فلكل منهم ثلث ما شرط لو توزيعا على الرؤكس
فإف قاؿ أحدىم أعنت ، عن ا٤بسعودم: ىذا إذا عمل كل منهم لنفسو (ٕ)قاؿ الشيخاف

لو أك اثناف أعنا صاحبينا فلو كل  صاحيب فبل شيء لو كلكل منهما نصف ما شرط
                                                           

 (ّٕٖا٢باكم الصغّب )ص: (  ُ) 

 تقدـ ُب ا٤بصادر السابقة (  ِ) 

 ( ِِٓ/ْقوت اتاج )(  ّ) 

 ساقط من )أ((  ْ) 

 (ُُِ/ِإخبلص الناكم )(  ٓ) 

 ُب )ب( يرده(  ٔ) 

 ( ِِٕ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َُِ/ٔ) زيزفتح الع( ٕ) 
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ٍب إف قصد ا٤بالك بالعمل أك أخذ ا١بعل ، ا٤بشركط كلو شارؾ الثبلثة رابع فبل شيء لو
منو فلكل من الثبلثة ربع أك أحدىم فلو النصف كلكل من اآلخرين الربع أك اثنْب فلكل 

يكن رابع كقياس  منهما ربع ا٤بشركط كٜبنو كللثالث ربعو أك الكل فلكل الثلث كما لو ٓب
ما تقرر أنو لو رده اثناف كقاؿ أحدٮبا أعنت صاحيب استحق األجر الكل إف ٓب يقل ىو 

ككذا  (ُ)]ُب شيء[ أعنت صاحيب أيضا كإال ٓب يستحقا شيئا ألف كبل عمل غّب طامع
كلو شرط لواحد منهم ٦بهوال فلو ثلث أجرة ا٤بثل ك٥بما ، يقاؿ ُب مسألة الثبلثة ك٫بوىا

من مسألة ا٤بًب أعِب قولو ٤بالو جواز االستنابة ُب  (ِ)سمى كاستنبط السبكيثلث ا٤ب
أف يستنيب مثلو أك خّبا منو كيستحق كل ا٤بعلـو قاؿ: كإف أفٌب  (ّ)اإلمامة ك٫بوىا شرط

ٖببلفو كُب أخذه لذلك ٩با ذكر نظر ألنو ليس نظّبه إذ  (ٓ)كالنوكم (ْ)ابن عبد السبلـ
بغّب استنابة ك٧بل ا٣ببلؼ بينو كبينهما ُب االستنابة كقو٥بم  الفرض أف ا٤بعْب ىنا أعاف

اآلٌب: كتوكيل ا٤بعْب إٔب آخره يقتضي أهنا ال ٘بوز ُب اإلمامة إال ٤بن عجز عنها كىذا 

                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

 ( ُٖٔ/ُسامي ا٢بازمي، ا٢باكم للفتاكم ): ٙبقيق/الطالب ُٖٓ – ُٕٓاإلبتهاج ص (ِ) 

 ُب )ب( بشرط(  ّ) 

 (ِّٔ/ّ(، مغِب اتاج )ُّٗ/ِٙبرير الفتاكم )(  ْ) 

 لئلماـ ا١بامكية كانت مقصرنا وبسبب ييعد ال لعذر استناب قاؿ النوكم رٞبو ا: ًإذا(  ٓ) 
 استناب كًإف. متبع لو، ألنو شيء فبل استحقو، كًإال جىٍعبلن  لو ذكر فًإف النائب األصلي، كأما

 فإف نائبال ، كأماا١بامكية من شيئنا األصلي اإًلماـ يستحق   ٓب مقصرنا معها ييعدُّ  صفة على
، ُٗٓيستحقها. انظر: فتاكل النوكم ص  فبل ، كًإالا١بامكية استحق فيو الناظر لو أًذف

للسيوطي  [ااًلٍسًتنىابىةً  مىٍسأىلىةً  ُب  الض بىابىةً  كىٍشفي ]كلئلستزادة كالتضلع ُب ىذه ا٤بسألة ينظر 
 (.ُٖٔ/ُكم للفتاكم )كىي ضمن ا٢با
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عليو كتسليم ما قالو فالوجو أنو يشَبط ُب النائب إذا ٓب يعلم  (ُ)در يؤيد ما قااله كي
يل حيث جاز لو التوكيل ال يوكل إال غّبه ال كأما للواقف شرط العدالة أخذا من أف الوك

اشَباطو كونو مثلو أك خّبا منو ففي إطبلقو نظر ظاىر كٯبوز توكيل غّب ا٤بعْب بعد ٠باعو 
كاف   (أو)النداء كالتوكيل ُب ٫بو االحتطاب كتوكيل ا٤بعْب فيما يعجز عنو أك ال يليق بو 

إٔب كارثو  (ّ)بعد بوفاتو بأف ردهالعمل فكمل العامل  (ِ)قبل إكماؿ (مات ملتـز)
فيجب لو قسط ما عملو ُب ا٢بياة من ا٤بسمى ككذا لو مات العامل فرده كارثو فيستحق 

بتشديد البلـ مبنيا للمفعوؿ  (ممن علّ )مات  (أو) (ْ)القسط أيضا كما قالو ا٤باكردم
تعليم فيجب قبل إكماؿ ال (ٔ)كغّبه (ٓ)ٔبعل كىو حر كما ُب الكفاية كارتضاىا أبو زرعة

للعامل القسط من ا٤بسمى لوقوعو مسلما بالتعليم مع ظهور أثر العمل على ال 
ٖببلؼ ما إذا ٓب يتعلم لببلدتو كما إذا مات اآلبق ُب أثناء الطريق كال يناُب ذلك قو٥بم 
لو خاط بعض الثوب فاحَبؽ أك تركو أك بُب بعض ا٢بائط فاهندـ أك تركو ٓب يستحق 

العمل مسلما إٔب ا٤بالك بأف  (ٗ)إذا ٓب يقلع (ٖ)كغّبه (ٕ)كما قالو أبو زرعةشيئا ألف ٧بلو  
                                                           

 ُب )ب( كيزد(  ُ) 

 ُب )ب( كماؿ(  ِ) 

 أ من ب ّٖٗبداية لوح (  ّ) 

 (ّّ – ِّ/ٖا٢باكم الكبّب )(  ْ) 

 ٖٓٓ - ْٖٓ(، ك قالو ُب ٨بتصر ا٤بهمات انظر: اإلسعاد ص ّٖٗ/ِٙبرير الفتاكم )(  ٓ) 
 اٞبد.  سيد عبدا:  الطالب/ٙبقيق

 (ِْْ/ِحاشية الرملي على األسُب )(، ِٔٔ/ّمغِب اتاج )(  ٔ) 

 ( ّٖٗ/ِٙبرير الفتاكم )(  ٕ) 

  (  ِْْ/ِحاشية الرملي على األسُب )( ٖ) 

 ُب )ب( يقع(  ٗ) 
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كقع ذلك قبل تسليم الثوب كا١بدار فإف كقع بعد تسليمو استحق العامل أجرة ما عمل 
كاقتضاه كبلمهم الذم تقرر ُب موت  (ِ)كا٤بتوٕب (ُ)من ا٤بسمى كما صرح بو ابن الصباغ

ُب اإلجارة: لو خاط بعض الثوب كاحَبؽ ككاف ُب  (ّ)الصيب كيوافقو قوؿ الشيخْب
حضرة ا٤بالك أك ُب ملكو استحق أجرة ما عمل بقسطو من ا٤بسمى لوقوع العمل 

فخاط بعضو كاحَبؽ كقلنا  (ْ)رةجمسلما كقو٥بما لو اكَباه ٣بياطة ثوب أك ٢بمل 
 رةج[ فلو أجرة مثل عملو كإال فقسطو من ا٤بسمى أك ٢بمل ُ/َّّينفسخ العقد ]

ف شرط كجوب القسط أكبو علم  (ٓ)الطريق فانكسرت فبل شيء كفرقا ٗبا مر ٍب فزلق ُب
ُب البابْب كقوع العمل مسلما كظهور أثره على ال كيؤخذ من قوؿ ابن الصباغ 

أجره ما عمل من ا٤بسمى أنو حيث كجب نقص أجرة ا٤بثل أك كلها كجب   (ٔ)كا٤بتوٕب
 فنوعو كما ىو ظاىر كنظّب ذلك ما يأٌب فيما كونو من ا٤بسمى أم عنو إف أمكن كإال

أما لو كاف عبدا فبل ، لو زاد السفيو على مهر ا٤بثل من أنو ٯبب مهر ا٤بثل من ا٤بسمى
كىذه  (ٕ))فسخ صح( يستحق إال إذا سلمو السيد أك حصل التعليم ٕبضرتو أك ُب ملكو

عليم فإنو ٘بب أجرة ا٤بثل كالٍب قبلها من زيادتو كخرج ٗبات ما لو منع األب من ٛباـ الت
٤با علمو كما لو منعو ا٤بالك من رد اآلبق ألف ا٤بنع فسخ أك كالفسخ كإذا تنازع ا٤بالك 

ف تنازعا ُب شرطو فقاؿ العامل شرطت ٕب جعبل كأنكر أكالعامل ُب موجب ا١بعل ك
                                                           

 ( ّْٕ/ّ(، الغرر البهية )ْٖٕ/ٓ(، هناية اتاج )ّْْ/ِحاشية الرملي على األسُب )( ُ) 

 نفس ا٤بصادر السابقة.(  ِ) 

 ( ِْٕ/ٓضة الطالبْب )(، رك َِّ/ٔ) فتح العزيز(  ّ) 

 ساقط من )ب((  ْ) 

 ساقط من )ب((  ٓ) 

 تقدـ ُب ا٤بصادر السابقة(  ٔ) 

 ساقط من )ب((  ٕ) 
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 قاؿ ا٤بالك بل (و) (ِ): شرطو على عبد آخر كُب الرد فقاؿ: أنا رددت(ُ)ا٤بالك كقاؿ
كىو ا٤بالك كصدؽ ألف األصل براءتو  (حلف منكر موجبو)جاء بنفسو أك رده غّبؾ 

أصدؽ العامل كخرج ٗبوجبو ما لو اختلفا  اءدننعم لو اختلفا ُب بلوغ ال، كعدـ الشرط
كقد رد أحدٮبا فإهنما بعد فراغ العمل ، ُب قدره أك كونو على رد عبد أك عبدين

و يتحالفاف كيفسخ العقد ملجب للعامل قسط ما عكالتسليم أك قبل فراغو فيما إذا ك 
ك٘بب أجرة ا٤بثل كال يتصور ٙبالفهما قبل الشركع ُب العمل كال ُب إثباتو حيث ال ٯبب 

 القسط إذ ال استحقاؽ.

فركع قاؿ بعو بكذا أك اعمل كذا كلك عشرة دراىم كأتيا ٗبا يصلح أف يكوف إجارة 
عن بعض التصانيف  (ّ)ا نقلو الشيخافذة ككجعالة فإف ضبط العمل فإجارة كإال فجعال

أف عمل  (ٔ)بأف ىذا منو تفريع على اجتيازه (ٓ)لكن اعَبضو الزركشي (ْ)كصرح بو اإلماـ
ما ذكره بل الوجو  (ٕ)كيرد ٗبفرد، ا١بعالة يشَبط أف يكوف ٦بهوال كالصحيح خبلفو

حكم  (ٖ)ىال يعطجريانو حٌب على الصحيح ٤با يلـز على ما قالو من اهتاـ العقد كأنو 
ٖببلؼ ما إذا جعلناه إجارة إف  غاية ا١بعالة فيؤدم إٔب دكاـ النزاع ال إٔب (ٗ)اإلجارة كال

                                                           

 ُب )ب( أك قاؿ(  ُ) 

 ُب )ب( بدكف ا٥باء(  ِ) 

 (ِٕٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َِْ/ٔ) فتح العزيز(  ّ) 

 (ِٕٗ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ْ) 

 ( ْْْ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 

 ُب )ب( اختياره  (ٔ) 

 ُب )ب( ٗبنع(  ٕ) 

 ُب )ب( فإنو يعطى(  ٖ) 

 ُب )ب( بدكف الواك(  ٗ) 
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المتناع اإلجارة حينئذ فإف ذلك مع  (ُ)ضبط ألهنا أقول أك جعالة إف ٓب تضبط لعدـ
فإف  يد أمانة (ِ)ال يؤدم إٔب ٧بذكر البتة كيد العامل إٔب أف ترد  قررتواتضاح كجهد ٩با 

ف سلمو للحاكم فبل كال يرجع ٗبا أنفق إال إف أذف أف تركو ٗبضيعة ضمن كإال كأفرط ك
لو ا٢باكم أك أشهد عند فقده لّبجع كمن كجد مريضا عاجزا عن السّب ٗبضيعة كٓب ٱبف 
على نفسو أك ٫بوىا لزمو ا٤بقاـ معو كال أجرة لو على ذلك فإف مات لزمو إف كاف أمينا 

تو كجاز لو ذلك إف كاف غّب أمْب كال يضمنو ُب ا٢بالْب كا٤بعُب عليو  ٞبل مالو إٔب كرث
كإذا كجد ، إذ ال عبة بورثتو ُب حياتو (ّ)كا٤بريض ال ا٤بيت كما أفاده كبلـ الركضة

و انتظارا لسيده فإف أبطأ باعو كحفظ ٜبنو فليس لو إذا جاء غّب بسا٢باكم اآلبق ح
تؤب كظيفة كأكره على عدـ مباشرهتا استحق  بأف من (ْ)الثمُب كأفٌب التاج الفزارم

إف  مالك معدفقاؿ: ألهنا جعالة كىو ٓب يباشر كلو قاؿ  (ٔ)كخالفو الزركشي (ٓ)ا٤بعلـو
لك عشرة دراىم كاف جعالة صحيحة كما ُب  (ٕ)]قد جعلت[استخرجت منو كذا ؼ

و كذا أك [ ٖببلؼ ما لو قاؿ ما استخرجتو منو فهو بيننا أك لك منِ/َّّ] (ٖ)ا٤بطلب
الكل لك أكٔب فإف العقد فاسد كا٢باصل ُب ا١بميع للمالك كعليو للعامل ُب األكٔب 
أجرة النصف كُب اللتْب بعدىا كل األجرة كال شيء عليو ُب األخّبة أم إف علم العامل 

 بالفساد كأنو ال أجرة لو أخذا ٩با مر ُب القراض.

                                                           

 ُب ساقط من )ب((  ُ) 

 ُب )ب( يرده(  ِ) 

 ( ِٕٕ/ٓركضة الطالبْب )(  ّ) 

ٙبقيق/الطالب: عبد الكرًن أبو حسْب، أسُب  ُٖٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص ( ْ) 
 ( ْْْ/ِا٤بطالب )

 ب من ب َّٗلوح  بداية(  ٓ) 

 حسْب أبو الكرًن عبد: الطالب/ٙبقيق ُٖٓ ص الكاُب تكملة الوىاج السراج(  ٔ) 

 ساقط من )أ((  ٕ) 

 ٙبقيق/الطالب: مسعد السناين ُٖٖا٤بطلب العإب ص (  ٖ) 
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تباب في إحياء الموا  

٤بشَبكة كاألعياف ا٤بستفادة من األرض كغّب ذلك.كما يذكر معو من ا٢بقوؽ ا  

من عمر أرضا ليست ألحد : أخبار منها ما صح من قولو  (ُ)أصلو قبل اإلٝباع
ركاية ، (ّ)كليس لعرؽ ظآب حق، من أحيا أرضا ميتة فهي لوكقولو: ، (ِ)فهو أحق ُّا

كىو كل ما كقع بغّب حق ٩با يراد للتأبيد  ، (ْ)كركاية غّبىم بإضافتو، األكثر بتنوين العرؽ
كما  من أحيا أرضا ميتة فلو فيها أجر:  كبناء كغراس كحفر بئر أك هنر كمن قولو

كالعواُب ٝبع ، من ندب اإلحياء (ٔ)كىذا دليل ما قالوه، (ٓ)واُب منها فهو صدقةأكلتو الع

                                                           

 ( ّٔٓ/ِ(، اإلقناع )ِّٓ/ّ(، الغرر البهية )ُْٕ/ٕ(، البياف )ُِٖ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ُ) 

(ُب كتاب مسند النساء مسند ََُِْحديث عائشة رضي ا عنها برقم )أٞبد من ( ِ) 
(، قاؿ ابن ا٤بلقن: ىذا ا٢بديث ّٕٔ/ُْالصديقة عائشة بنت الصديق رضي ا عنها )

 (ّٓ/ٕصحيح. انظر: البدر ا٤بنّب )

 كالفيء باب ُب كاإلمارة ( ُب كتاب ا٣براجَّّٕأبو داكد من حديث سعيد بن زيد برقم ) (ّ) 
الصحيح. انظر: البدر  رجاؿ رجالو صحيح (، قاؿ ابن ا٤بلقن: إسنادُٖٕ/ّا٤بوات ) ياءإح

 (ٕٔٔ/ٔا٤بنّب )

(، ٙبفة األحوذم ِّٔ/ٓ(، نيل األكطار )ّٕٔ/ُُ(، كفاية النبيو )ُٗ/ٓفتح البارم )(  ْ) 
(ْ/ِٓٓ) 

حياء ا٤بوات ( ُب كتاب إِٕٓٓالنسائي من حديث جابر بن عبدا رضي ا عنهما برقم ) (ٓ) 
(، قاؿ ابن ا٤بلقن: ا٢بديث صحيح. انظر: البدر ِّْ/ٓا٤بوات ) إحياء على ا٢بث باب

 (ٕٓ/ٕا٤بنّب )

(، االبتهاج ّٕٔ/ُُ(، كفاية النبيو )ِٖٕ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِّٗ/ِا٤بهذب ) (ٔ) 
ٙبقيق/الطالب: ماجد األٞبدم، كاألكثركف اقتصركا على ا١بواز دكف التعرض  َُُص

 اك نفيو. للندب
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األرض الٍب ٓب  (ُ)كا٤بوات، عافية كعاؼ كىو طالب الرزؽ من إنساف أك ُّيمة أك طّب
كيكفي عدـ ٙبقق العمارة كإف ٓب ، ٤بعمور (ِ)تعمر أك عمرت جاىلية كال ىي حرًن

عادة فيما  مستنبتكال دليل عليها من أصوؿ شجر يتحقق انتفاؤىا بأف ال يرل أثرىا 
يظهر كهنر كجدر كأكتاد ك٫بوىا ٍب ىي إما بأرض اإلسبلـ أك الكفر كاألكؿ خاص 

أرض  (موات)كلو غّب مكلف ال غّبه  (يملك مسلم)ذ نبا٤بسلم ٖببلؼ الثاين فحيئ
 استئذانو لكن بْب، بإحيائو كإف ٓب يأذف لو فيو اإلماـ اكتفاء بإذف الشارع (إسالـ)

أم ُب اإلسبلـ  (لم يعمر فيو)ٲبلك باإلحياء مواتا  (ّ)]ٓب[كإ٭با ، خركجا من ا٣ببلؼ
بأف عمر ُب ا١باىلية أك ٓب يعمر أصبل ككذا لو كاف بو أثر عمارة جاىلية ٓب يعرؼ 

فللمسلم ٛبلكو كإف ٓب  (ْ)مالكها أك شك ُب كوهنا إسبلمية أك جاىلية كما ُب األنوار
عادم األرض  كلرسولو ٍب ىي لكم ك٣بب الشافعي ا٤برسل  (ٓ)الركازك  ايكن موات

أم أهنا ا٤بسلموف كقد أدرجها بعض ركاتو كا٤براد بالعادم ا٤بنسوب إٔب عاد اآلبار  (ٔ)مِب

                                                           

 ( ِّٓ/ّ(، الغرر البهية )ٖٔ/ِ(، كنز الراغبْب )ْْْ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ُ) 

كحقوؽ.  مرافق من ٕبرمتو فحـر تبعو ما شيء كل من ينتهك، كا٢برًن فبل حـر : ماا٢برًن(  ِ) 
 (ُٗٔ/ُانظر: ا٤بعجم الوسيط )

 ساقط من )أ((  ّ) 

 (َُٖ/ِاألنوار )(  ْ) 

: ا٤باؿ ا٤بدفوف سواء أكاف ما ركزه ا ُب ا٤بعادف، أك أد فْب ا١باىلية. انظر: تاج الركاز لغة(  ٓ) 
 مصرؼ ا٣بمس، كيصرؼ فيو ا١باىلية، ٯبب (، كاصطبلحا: دفْبُٗٓ/ُٓالعركس )

 (ِٖٔ/ِا٤بذىب. انظر: ركضة الطالبْب ) على الزكوات

( ُب كتاب الشفعة كالصلح كإحياء ا٤بوات باب إحياء ُْٗٗلشافعي ُب ا٤بسند برقم )ا (  ٔ) 
 (، ِِٖ/ّا٤بوات )
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 ر عمارة إسبلمية كاف أمرىاأث (ُ)]ُّا[ ا١باىلية مطلقا ال آثار عاد خاصة فإف كاف
ف إاإلماـ فيحفظها أك يبيعها كٰبفظ ٜبنها إٔب ظهور مالكها من مسلم أك ذمي  (ِ)]إٔب[

ظهوره كما ىو ظاىر أك يستقرضو على بيت ا٤باؿ كسائر األمواؿ الضائعة ٖببلؼ  ىرج
لك ما لو كانت بببلد الكفر فإهنا كسائر أموا٥بم أما إذا عرؼ مالكها فبل ٲبفيه ّب ظن

باإلحياء بل ىي لو أك لوارثو ما ٓب يعرض عنها كىو كافر قبل القدرة عليو فيملك 
 ارضأذمي  أحياكخرج با٤بسلم غّبه فإذا  (ْ)كا٤باكردم  (ّ)بن الرفعةاباإلحياء كما قالو 

ٓب ٲبلكها ٤با فيو من االستعبلء ك٣بب الشافعي السابق فينزع  ـماإلاكلو بإذف  دارنامواتا ب
منو مسلم كأحياىا كلو  (ٓ)ملك أحد كمن ٍب لو نزعهاألهنا ليست أجرة عليو منو فبل 

بغّب إذف اإلماـ ملكها فإف بقي لو فيها عْب نقلها كال يضر بعد نقلها أثر عمارة كلو 
ملكهم  (ٔ)لةغزرعها لذمي ٍب تركها تبعا صرؼ اإلماـ غلتها ُب مصاّب ا٤بسلمْب ألف ال

شاش حت[ ألحد ٛبلكها كللذمي كا٤بعاىد كا٤بستأمن االحتطاب كاالُ/ُّّ ٰبل ]فبل
نا ألف مثل ذلك يعرض عنو مواتكنقل تراب ال ضرر علينا فيو من   بدارناكاالصطياد 

: إال أنو إذا (ٕ)ريب شيء من ذلك قاؿ ا٤بتوٕبحا٤بسلم كٱبتلف باختبلؼ ا٤بوات كليس لل
                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

 ( َّٖ/ُُٙبقيق/الطالب: أٞبد عواجي، كفاية النبيو ) ّٔٗا٤بطلب العإب ص  (  ّ) 

 ( ْٕٕ/ٕا٢باكم الكبّب )(  ْ) 

 ُب )ب( زرعها(  ٓ) 

 كغبلؿ. انظر: ا٤بعجم الوسيط غبلت أرض، كا١بمع ريع أك دار كراء من : الدخلالغلة  (ٔ) 
ِ/َٔٔ) 

(، حاشية البجّبمي على ا٣بطيب ّّٓ/ّ(، الغرر البهية )ْْٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٕ) 
(ّ/ِّّ ) 
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تقدًن ا٤بتحجر  أك بإقطاع يفيد٫بو خشب  نصبب التحجر (ُ)أخذه ملكو كسيأٌب أف
باإلحياء ال ملكو فإذا أحياه مسلم آخر كلو عا٤با بطل حق ا٤بتحجر كملكو ايي 

من جهة اإلماـ كإف  )وأقطع(عليو بنصب ما ذكر  (ِ)(أعلم)كاف ا٤بتحجر قد   (وإف)
دخل ُب سـو  يأٍب بذلك كما لو (ّ)سبب ا٤بلك لكن حققألنو  حييٓب يأذف اإلماـ للم

أخيو كاشَبل ككما لو عشش طائر ُب ملكو كأخذ الفرخ غّبه أك لو حل صيد ُب أرضو 
فبل  من ذلك ما أقطعو النيب  (ْ)أك كقع الثلج فيها كأخذه غّبه كاستثُب الزركشي

و بناء على أنو ال ينقص ما ٞباه كتعبّبه بالواك ا٤بفيدة للملك مع ئحياإٲبلكو الغّب ب
ن أكٔب من تعبّب أصلو بأك ا٤بوىم عدـ ذلك كٲبلك مسلم باإلحياء ا٤بوات اجتماع األمري

حاؿ اإلحياء  حييللم (مجهوؿ)أم مع معدف فيو بقيد زاده بقولو  (بمعدف)ا٤بذكور 
ط ككبيت كىو عْب ٘برم فظاىرا كاف بأف خرج ببل عبلج كإ٭با العبلج ُب ٙبصيلو كن

كملح  (ٕ)كأحجار رحى (ٔ)كبراـ (ٓ)كموميا زفتكقار كىو ال اتيفإذا أٝبد صار كب  ءما
كأحجار النورة كلقطعة  (ٖ)مائي ككذا جبلي ٓب ٰبوج إٔب حضر كتعب كجص كمدر

                                                           

 أ من ب َّٗبداية لوح (  ُ) 

 ُب )ب( علم(  ِ) 

 ُب )ب( لكنو(  ّ) 

ٙبقيق/الطالب: عبد الكرًن أبو حسْب، أسُب  ْٕٕالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص ( ْ) 
 ( ْْٖ/ِا٤بطالب )

 دكاء كىو مقصورة األلف كبقيت اختصارا الياء فحذفت موميام كاألصل يونانية لفظة ا٤بوميا(ٓ) 
 (ٖٔٓ/ِ )ا٤بصباح ا٤بنّب. انظر: كضمادا كمركخا شربا يستعمل

 (ِِٕ/ٖحجر. انظر: العْب ) من قدر البمة، كىو ٝبع: الباـ(  ٔ) 

 األعلى كيدار اآلخر على أحدٮبا يوضع مستديراف حجراف ُّا، كىي يطحن : أداةالرحى(  ٕ) 
 (ّٕٖ/ِقطب. انظر: معجم اللغة العربية ا٤بعاصرة ) على

 (ٖٖٓ/ِا٤بتماسك. انظر: ا٤بعجم الوسيط ) اللزج : الطْبا٤بدر( ٖ) 
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ذىب أبرزىا السيل أك أتى ُّا حكم ا٤بعدف الظاىر أك باطنا بأف خرج بعبلج كنقد 
رض كمع ملك الباطن كياقوت ألنو من أجزاء األ  (ُ)ج كحديد كرصاص ك٫باس كفّبكز

يصح بيعو ألف ا٤بقصود منو كىو النيل ٦بهوؿ القدر كالصفة لتفرقو ُب طبقات األرض  ال
فهو كبيع قدر ٦بموع من تراب ا٤بعدف كفيو النيل ككالبيع ا٥ببة كال ترتفع يده بأحدٮبا 

أهنا ترتفع ُّا ال بو ألنو كاف مشركطا بعوض كٓب ٰبصل معَبض  (ِ)خبلفا لقوؿ البحر
إذا كاف معلوما لو حاؿ اإلحياء فبل ٲبلكو بو أما الظاىر فلما أف األكجو خبلفو أما ب

بلدة باليمن فقيل يا  ءار بسكوف ا٥بمزة ككسر ال أقطع رجبل من ملح مأرب صح أنو 
 كالعد بكسر العْب كتشديد ا٤بهملة الكثّب (ّ)رسوؿ ا إنو كا٤باء العد قاؿ: فبل إذا

الذم ال ينقطع ككجو االستدالؿ أف االمتناع من اإلقطاع يقتضي عدـ جواز ٛبلكو 
با٤بلح غّبه كللقياس على ا٤باء كالكئل  سكليس لكثرة ا٤بقطع كإال ألقطعو ما يكفيو كقي

ٔبامع أف كبل من ا٢بقوؽ ا٤بشَبكة بْب الناس كأما الباطن فقياسا على الظاىر ٍب ما ذكر 
صاحب  (ٔ)النوكم كأقر (ٓ()ْ)هْب كالذم رجحو ُب الكفايةُب الباطن ىو أحد كج

                                                           

 ا٣بضرة إٔب أميل أك السماء كلوف األزرؽ بلونو معركؼ شفاؼ غّب كرًن : حجرالفّبكز (ُ) 
 (َٖٕ/ِا٤بعجم الوسيط )قليبل. انظر:  ا٣بضرة إٔب أزرؽ فّبكزم لوف كيقاؿ( مع) بو يتحلى

 ( َّٓ – َّْ/ٕٕبر ا٤بذىب )( ِ) 

(ُب كتاب إحياء ا٤بوات باب ِّٕٓا٤بأريب برقم ) ٞباؿ بن البيهقي من حديث أبيض (ّ) 
 (ِّٔ/ٓاإلقطاع )

"، النبيو كفاية" لذلك : ٠بيتو-رٞبو ا-كفاية النبيو ُب شرح التنبيو البن الرفعة، قاؿ مؤلفو( ْ) 
 ما فيطالع كينعم يعجل أال ينفيو أك القوؿ ىذا صدؽ ٤بن كحقيق، الفقيو بداية ا٢بقيقة ُب كىو
كا٤بأثورة. انظر: كفاية  كالفوائد، ا٤بنقوؿ من ا٤بنثورة الكتب ُب ما ألكثر مستودع أنو فظِب، فيو

 (ََُ/ُالنبيو )

 (ّّٓ/ّ(، الغرر البهية )ّْٓ/ِأسُب ا٤بطالب ) (، ّٖٓ/ُُكفاية النبيو )  (ٓ) 

 (ّْٓ/ِأسُب ا٤بطالب )  (ٔ) 
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 (ِ)عليو أنو ٲبلكو كإف علم بو حاؿ اإلحياء فهو ا٤بعتمد خبلفا ٤با ُب اإلسعاد (ُ)التنبيو
ألف ا٤بعدف ال ينتجو  دهفبل ٲبلكها بإحيائها مع علمو ُّا لفساد قص بقعة ا٤بعدنْبأما 

 (ٲبلكها مع ا١بهل كما يفهمو كبلـ القموٕبدارا أك ال بستانا كال مزرعة أك ٫بوىا ك 
[ إذ ىو ِ/ُّّا٤بعدف ] ةقيحق (ٓ)]ىي[ بل (ْ)كىذا ىو ٧بمل كبلـ ا٤بصنف (ّ)كغّبه

دكف ما أنبتو ا فيها أم إقامتو فإطبلؽ على نفس ا١بواىر أك األرض الٍب فيها ا١بواىر 
ف الظاىر ال ٲبلك من أ (ٔ)٦باز من تسمية ا٢باؿ باسم ال كما أفهمو كبلـ أصلو

أنو ٲبلك إٝباعا لكن حكى  (ٖ)كاف ٦بهوال ضعيف بل شذ فقد حكى اإلماـ  (ٕ)فإف
ل كال يثبت بو اختصاص نياد بو الز فيو خبلفا كال ٲبلك من ا٤بعدناف اإلحياء كأف  (ٗ)غّبه

قدر عليو يالتحجر بل ٮبا مشَبكاف بْب الناس كلئلماـ أف يقطع رجبل من الباطنة شيئا 
مر من بياف كجو االستدالؿ  (َُ)رب ك٤باألح ممظاىر للخب السابق ُب اقتطاع دكف ال

                                                           

 ا٤بصدر السابق (  ُ) 

 .اٞبد سيد عبدا:  الطالب/ٙبقيق ْٖٔاإلسعاد ص (  ِ) 

ٙبقيق/الطالب: ماجد األٞبدم، قوت  َِْ(، اإلبتهاج ص ّٖٔ/ُُكفاية النبيو )(  ّ) 
 ( ّٕٓ/ّاتاج )

 ( ُِّ/ِإخبلص الناكم )(  ْ) 

 ساقط من )أ((  ٓ) 

 (ّٖٗ)ص: ا٢باكم الصغّب (  ٔ) 

 ُب )ب( كإف(  ٕ) 

 ( ِّّ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ٖ) 

 (َّٕ – َّٔ/ِ(، ٙبرير الفتاكم )ْٔٗ/ْالبغوم ُب التهذيب )(  ٗ) 

 ُب )ب( كٗبا(  َُ) 
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فيو كٕبثو أف ىذا ُب إقطاع التملك دكف إقطاع اإلرفاؽ  (ُ)بو اندفع تنظّب الزركشي
فيو نظر كىو  (ِ)ُب الظاىر ألنو ينتفع بو كال يضيق على غّبه قاؿ شيخنا فيجوز حٌب

٤باء كىو ال ٯبوز إقطاعو مطلقا فكذا ما أ٢بق بو كاضح فإهنم أ٢بقوا الظاىرة بنحو ا
 (ْ()ّ)نعقد ملجأ فيهايإليها ف ا٤باءٙبفر بقرب الساحل كساؽ  بقاعكٯبوز إحياء كإقطاع 

 (ٓ)]باإلحياء[من ا٤بسلم كالكافر  (كل)ٲبلك ( و)كمن ملكها لذلك ملكك ما فيها 
ألهنا ٲبلك باالستيبلء  (ال)ا ال ٰبمونو من ا٤بسلمْب ك٩بإف كاف  (كفر)أرض  (تامو )

بأف كانوا يذبوف  )إف حمى(غّب ٩بلوكة ٥بم حٌب ٛبلك عليهم ٞبي فبل ٲبلك ذلك 
ا٤بسلمْب عنو كا٤بعمور من ببلدىم ككما ال ٲبلكها باالستيبلء ٤با مر لكنو يصّب بو أحق  

ىذا بأرض صو٢بوا عليها على أهنا ٥بم  (ٕ)اختصاص من (ٔ)كا٤بتحجر كٕبث السبكي
كمواهتا يصّب بو ا٢برب ألف يعمركىا ٲبلكو باالستيبلء  (ٖ)٥بدنة دكف أرضكبأرض ا

بأف ما ذكر ُب  (ُ)كرده ُب اإلسعاد (ٗ)متحجرا فينبغي أف ٲبلك باإلحياء كما قالو ٝبع
                                                           

ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب، أسُب  َٕٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ُ) 
 (ّْٓ/ِا٤بطالب )

 (ّْٓ/ِ) ا٤بطالب أسُب(  ِ) 

 ُب )ب( فيها ملجأ(  ّ) 

 ب من ب ُّٗبداية لوح (  ْ) 

 ساقط من )أ((  ٓ) 

 ٖٓٔٙبقيق/الطالب: ماجد األٞبدم، اإلسعاد ص  ُِّ – ُِِاألبتهاج ص ( ٔ) 
 (.ِّّ/ٓحاشية الشباملسي على النهاية )، اٞبد سيد عبدا:  الطالب/ٙبقيق

 ُب )ب( بدكف من(  ٕ) 

 ُب )ب( دار(  ٖ) 

 ٖٓٔٙبقيق/الطالب: ماجد األٞبدم، اإلسعاد ص  ُِّاضي انظر: األبتهاج ص منهم الق (ٗ) 
= 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

387 

صّب بو من ببلدنا كالكبلـ ُب أرض بدار ا٢برب ٓب ي وةاالستيبلء ٧بموؿ على استيبلء عن
ما يأٌب فيما لو استولينا على ببلدىم كإذا فِب الذميوف  تصر من ببلدنا فافَبقا كيؤيده

أموا٥بم الٍب فنوا عنها كال كارث ٥بم ٍب اإلحياء كرد مطلقا  ء كسائرفكنائسهم ُب دارنا ُب
كىو ٱبتلف ٕبسب الغرض منو فبل  وزفنزؿ على ما يعد إحياء عرفا كما ُب القبض كا٢ب

ر أك لنب أك طْب أك قصب أك خشب أك عليو بالبناء بآج (بتحويط)ٲبلك ا٤بوات إال 
 أم إلحياء ا٤بوات (لزريبة)أم تركيبو ىذا بالنسبة  (ونصب باب)غّبىا ٕبسب العادة 

صب أحجار نسقيفها كال يكفي تلدكاب أك حطب أك غّبٮبا فبل حاجة إٔب  (ِ)]زربية[
أنو  (ْ)عن القاضي (ّ)بغّب بناء نعم لو حوط بذلك إال طرفا فالبناء فقد حكى الشيخاف

عنو ا٤بنع ُب  (ٕ)(ٔ)كالذم ُب النهاية شيئا اجحا٤بنع كٓب ير  (ٓ)يكفي كعن الشيخ أيب ٧بمد
كظاىر ا٤بذىب أنو ال ٲبلك شيئا بذلك كىو متجو إف  :(ٖ)ا٣بوارزميغّب ٧بل البناء قاؿ 

                                                           

  اٞبد سيد عبدا:  الطالب/ٙبقيق

 .اٞبد سيد عبدا:  الطالب/ٙبقيق ٖٓٔاإلسعاد ص (  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

 (ِٖٗ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِْْ/ٔ) فتح العزيز( ّ) 

 (َِٓ/ّ(، مغِب اتاج )ّٓٓ/ّية )(، الغرر البهِّٗ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ْ) 

 ( ِِٗ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ٓ) 

 ا٤بذىب إلماـ ا٢برمْب أيب ا٤بعإب ا١بويِب، قاؿ عنو أبن خلكاف: ما دراية ُب ا٤بطلب هناية(  ٔ) 
 ٓب ا٤بطلب هناية اإلماـ صنف : منذ-رٞبو ا-مثلو، كقاؿ ابن حجر اإلسبلـ ُب صنف
(، كفيات األعياف َُاـ. انظر: مقدمة هناية ا٤بطلب )ص: اإلم بكبلـ إال الناس يشتغل

(ّ/ُٖٔ) 

 ( ِِٗ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ٕ) 

 ( ْْٖ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٖ) 
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كنصب  بتحويط (ُ)كذلك كإال فاألكجو ما قالو القاضي  بناء زرابيهم ٓب يعتد أىل البلد
ألنو دكف ىذه الثبلثة ال يصلح  (لمسكن)من ايي بالنسبة  (بعض يفقتسع م)باب 

شَبط ي العيد ال ىمسكنا عرفا كاجبا ا٤بسجد كذلك ٖببلؼ مصل يسمىللسكُب كال 
أيضا أف حفر القب ُب ا٤بوات إحياء  (ّ)[ كٕبثُ/ِّّ] (ِ)فيو التسقيف قالو الزركشي

إذ  (ْ)يسكن ٖببلؼ حفره ُب مقبة مسبلةلتلك البقعة فيملكو كما لو بُب فيها كٓب 
لؤلشجار بالنسبة  (غرس)ال با٢بفر كبتحويط كنصب باب مع  نالسبق فيها بالدف

على ذلك كبو فارؽ عدـ اشَباط الزرع ُب إحياء ا٤بزرعة  ا٠بوأم بستاف لتوقف  غ(لبا )
بو  إف ٠بي ككأيضا فالغرس يدـك فأشبو بناء الدار ٖببلؼ الزرع كيكفي غرس بعضو أ

ٰبوط  كأقراه أنو يرجع فيما (ٕ)عن ابن كج (ٔ)كنقل الشيخاف (ٓ)بستانا كما ٕبثو األذرعي
بو إٔب العرؼ كالعادة حٌب لو اعتيد تركو اعتب فحينئذ يكفي ٝبع الَباب كا٤بزرعة كفارؽ 

                                                           

 تقدـ ُب ا٤بصادر السابقة (  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب:  عبد الكرًن أبو حسْب  ِْٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ِ) 

 ا٤بصدر السابق (  ّ) 

(، أسُب ُُُ/ّفيها. انظر: النجم الوىاج ) بالدفن البلد أىل عادة جرت : الٍبا٤بسبلة(  ْ) 
 (ِّٖ/ُا٤بطالب )

 (ُُٓ-  َٗٓ/ّقوت اتاج )(  ٓ) 

 (َِٗ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِْْ/ٔ) فتح العزيز(  ٔ) 

 بْب القطاف، كٝبع ابن على ، تفقوالقاسم، يوسف بن أٞبد بن كج الٌدينورم أبو القاضي(  ٕ) 
 اآلفاؽ من إليو الناس ا٤بذىب، كارٙبل حفظ ُب ا٤بثل بو يضرب كالدنيا، ككاف الدين رئاسة
 سنة رمضاف شهر من كالعشرين السابع ليلة ُب بالدينور العياركف قتلوكجوده،  علمو ُب رغبة

 (ُٕٔ/ِ(، طبقات الشافعية لئلسنوم )ٓٔ/ٕانظر: كفيات األعياف )كأربعمائة.  ٟبس
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العرؼ  (ُ)التحويط ا٤بعتب ُب ا٤بسكن فإنو ال ٰبصل بنحو أحجار من غّب بناء فإف
موحدة فراء كضرب كىو كما  بزام بر(بنحو ز )إال  (و)ال ا٤بسكن  غالبا يطلق مع ذلك 

تراب كنصب قصب  (ّ)]٫بو[طي البئر با٢بجارة كأراد بو ىنا ٝبع  (ِ)حا ُب الصح
ا٤بستعلي  (ٓ)كسح (ْ)]ك[٥با بطم ا٤بنخفض  (وتسوية)كشوؾ كحجر حوؿ األرض 

 (لمزرعة)بالنسبة  ؽا يساكلو ٗبتراب  (ٕ)كتليْبعليو الزرع  (ٔ)يتوقف (وحرث)
للزراعة كال يشَبط الزرع ألنو استيفاء منفعة  كىو خارج عن حد اإلحياء  (ٖ)ليسهل

إليو  (احتيج ءما تهيئةو ) (َُ)كغّبٮبا (ٗ)كذكر التسوية كا٢برث من زيادتو تبعا للشيخْب
ناة أم الباع كالتصريح بو من زيادتو كا٤بزرعة كذلك ٕبفر بئر أك هنر أك ق (لهما)بالنسبة 

إذ ال تتهيأ األرض للغرس كالزراعة بدكف  (ُُ)أك ببل حفر كما صححو ُب الشرح الصغّب
ف كفاٮبا ماء السماء ا٤بعتاد فبل يشَبط أذلك كخرج بقولو احتيج ما ٓب ٰبتج لذلك ك

                                                           

 ُب )ب( بأف(  ُ) 

 (ٕٔٔ/ِالصحاح )(  ِ) 

 ساقط من )أ((  ّ) 

 ساقط من )أ((  ْ) 

 ُب )ب( كشح(  ٓ) 

 ُب )ب( بتوقف(  ٔ) 

 ُب )ب( تلبْب(  ٕ) 

 ُب )ب( ليتهيأ(  ٖ) 

 ( َِٗ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِْْ/ٔ) فتح العزيز(  ٗ) 

 (َٖٓ/ّٙبقيق/الطالب:  ماجد األٞبدم، قوت اتاج ) ُّٓاألبتهاج ص (  َُ) 

 ( َِٓ/ّ(، مغِب اتاج )ّٔٓ/ّ(، الغرر البهية )ْْٖ/ِأسُب ا٤بطالب )( ُُ) 
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ال إها صيبٔببل ال ٲبكن سوقو إليها كال ي (ُ)كن ترتيبو كأرضكلو ٓب ٲب ءما هتيئةحينئذ 
عن سائر  (ّ)ُب اإلجارة كنقلو ا٣بوارزمي (ِ)اقتضاه كبلـ الشيخْب ماء السماء فالذم

األصحاب أهنا ٛبلك باإلحياء فتحصل با٢برث كٝبع الَباب على األطراؼ ككذلك 
ية العراؽ غلب عليها ا٤باء فبل فبل يشَبط اإلحياء ُّا ترتيب ا٤باء بناحأرض البطائح 

متقدموف كيشَبط ُب إحياء البئر  (ٓ)بل يشَبط حبسو عنها كما ذكره ٝبع (ْ)حينئذ
ها إف كانت أرضها رخوة كبئر القناة خركج ا٤باء كجريانو كلو حفر هنرا يخركج ا٤باء كط

شَبط ي ال٩بتدا إٔب هنر قدٲبا بقصد التملك ليجرم فيو ا٤باء ملكو كإف ٓب ٯبره كما 
آخر ملكو  او نوعصد بُب إحياء ا٤بسكن كلو شرع ُب اإلحياء لنوع فأتى ٗبا يق ُبالسك

كذا ا   حٌب لو حوط البقعة ملكها كإف قصد ا٤بسكن ألنو ٩با ٛبلك بو الزريبة لو قصدى
ٍب قاال: ك٨بالفتو لكبلـ األصحاب صرٰبة ٤با فيو من  (ٕ)عن احتماؿ لئلماـ (ٔ)نقبله

االكتفاء بأدىن العمارات أبدا فما ال يفعلو عادة إال ا٤بتملك كبناء الدار كاٚباذ البستاف 
التملك كإف ٓب يقصد كما يفعلو ا٤بتملك كغّبه كحفر بئر ُب موات ككزرع قطعة  يفيد

[كمثلو ما ِ/ِّّمنو اعتمادا على ماء السماء إف انضم إليو قصدا فإذا ٤بلك كإال فبل ]
                                                           

 أ من ب ُّٗبداية لوح (  ُ) 

 ( ُُٖ – َُٖ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ٓٗ – ّٗ/ٔ) فتح العزيز(  ِ) 

 ( ّٔٓ/ّ(، حاشية العبادم على الغرر )َِٓ/ّمغِب اتاج )(، ْْٖ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 

 ُب )ب( بدكف حينئذ(  ْ) 

(، أسُب ا٤بطالب ِِٓ/ْ(، الوسيط )ِٓٗ- ِْٗ/ِ(، ا٤بهذب )ْٖٔ/ٕا٢باكم الكبّب )( ٓ) 
(ِ/ْْٖ) 

(، الغرر البهية ْْٗ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ُِٗ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِْٕ/ٔ) فتح العزيز(  ٔ) 
(ّ/ّٓٓ)  

 ٙبقيق/الطالب:  ماجد األٞبدم  ُٔٓ(، االبتهاج ص ِٔٗ – ِٓٗ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ٕ) 
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ا٤بوضع من ا٢بجارة كالشوؾ كتسويتو لضرب  تنظيفيفعلو النازلوف ُب الصحراء من 
التملك ملكوه كإف ارٙبلوا عنو كإال فهم أكٔب بو ا دك ا٣بياـ كبناء معلف الدكاب فإف قص

 ىطاهنا كٓب يضر نزك٥بم بأبناء السبيل راعيإٔب أف يرٙبلوا كلو استأذف اإلماـ ُب است
ٗبن ذكر ٓب ٲبنعهم إال إف رأل ُب منعهم مصلحة  ضركااألصلح فإف نزلوا بغّب إذنو كٓب ي

ٗبا يراه  م أمرىمكإذا ٓب ٲبنعه (ُ)كيكليس كاإلحياء ألف ايي ملك بو كذا قالو السب
صبلحا ٥بم كهناىم عن إحداث زيادة إال بإذنو كىم أحق ٗبوضعهم كٗبا حواليو بقدر ما 

كا٤برافق إف ضاقت كيبطل  ىٞبهم غّبىم على ا٤برعز ٰبتاجوف إليو ٤برافقهم كال ي
 حرًن البلد  اختصاصهم بارٙبا٥بم كإف بقي أثر ا٣بياـ ك٫بوىا كٲبنع كل أحد من النزكؿ ُب

 (ِ)ُب كما أفاده من زيادتومككذا مزدلفو ك  تكىي عرفا (مواقف حج احيتوال )كمرعاه 
 (ٔ)ففي ا٤بطلب (ٓ)كإف ذكرٮبا ٕبثا ُب الركضة (ْ)كالتصحيح (ّ)تبعا للنوكم ُب ا٤بنهاج

ا لضيقهما أم ال ٯبوز ألحد إحياء شيء من ىذه الثبلثة كإف ٓب مهيينبغي ا١بـز بو ف
كال ٛبلك باإلحياء لتعلق حق الوقوؼ كالرمي كا٤ببيت ُّما كسائر حقوؽ يضيق بو 

منع البناء ٗبزدلفة كلو  (ٕ)سنوما٤بسلمْب عموما أك خصوصا كا٤بساجد كالطرؽ كٕبث اإل
كحينئذ ينبغي أف  :من ندب ا٤ببيت ُّا لكونو مطلوبا قاؿ (ٖ)على ما رجحو الرافعي

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: ماجد األٞبدم  َِٕ – َِٔاإلبتهاج ص (  ُ) 

 (ُِٓ/ِإخبلص الناكم )(  ِ) 

 (ُٓٔا٤بنهاج )ص: (  ّ) 

 ( ّْٗ/ُتصحيح التنبيو )(  ْ) 

 ( ِٖٔ/ٓركضة الطالبْب )(  ٓ) 

 ٙبقيق/الطالب: أٞبد عواجي  ْْٖالعإب ص ا٤بطلب (  ٔ) 

 ( َِٕ – َِٔ/ٔا٤بهمات )(  ٕ) 

 ( ْْٓ/ّ) فتح العزيز(  ٖ) 
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ٍب  (ِ)كاستحسنو غّبه فيو نفركا أف يبنواإذا  حجيجيسن لل وكذلك ألن(ُ)يكوف اصب
يا رسوؿ ا أال تبِب لك ٗبُب ما ذكر ُب مُب ال ينافيو ما صح عن عائشة أهنا قالت: 

يكوف ألصحابنا ، (ْ)ُب مضرباقد بنيت ٗبعنو كلقوؿ الشافعي رضي ا  (ّ)ا٢بديث  بيتا
زلوف فيو ألنو ٓب ٰبتجر ما بناه عنا لناس بل جعلو مسببل كفيو زيادة إرفاؽ ػإذا حجوا ين

با٢بج بنزك٥بم فيما يأكيهم كا٤بمتنع إ٭با ىو بنا يقصد بو ٛبلكو كمنع الناس منو كمعُب 
مزيد كبلـ بسطتو ُب  كفيو (ٓ)قولو ينزلوف فيو أم إف اجتهدكا كسبقوا إليو قالو أبو زرعة

متنع أخذ شيء من طولو أك فيع بيال (ٕ)كمشل كبلـ ا٤بصنف (ٔ)حاشية مناسك النوكم
بو ٖببلفها أما ما عدا ذلك من بقاع  (ٖ)عرضو بل ىو أكٔب ٩با ذكر لتعلق حق ا٤بسلمْب

ألنو ٩بلوؾ  (معمور )حريم (ٗ)ال ٰبٓب( و)ا٢بـر فيجوز إحياؤه كتملكو بالبيع كا٥ببة 
نقص يبيعو  ألفب ا٤بعمور تبعا لو كٛبلكو أيضا ا٤بشَبم منو لكن ال يفرد بالبيع لصاح

                                                           

 فيو يناـ األبطح إٔب ٨برجو الذم الشعب ىو: ٗبُب، كقيل ا١بمار رمي ، موضعاصب(  ُ) 
 (ُٓٔ/ّ. انظر: اكم كايط األعظم )مكة إٔب ٱبرج ٍب الليل من ساعة

ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب، أسُب ْٗٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ِ) 
 ( ْْٕ/ِا٤بطالب )

 (ُب كتاب أبواب ا٢بج باب بابُٖٖالَبمذم من حديث عائشة رضي ا عنها برقم ) (  ّ) 
 (ُِٗ/ّسبق ) من مناخ مُب أف جاء ما

 ( ِّ/ُبقات الشافعيْب )ط(  ْ) 

  َّّحاشية ابن حجر على اإليضاح ص (  ٓ) 

 ا٤بصدر السابق. (  ٔ) 

 ( ُِٓ/ِإخبلص الناكم )(  ٕ) 

 ُب )ب( ا٤بتنسكْب(  ٖ) 

 ب من ب ِّٗبداية لوح (  ٗ) 
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ٓب ٯبز فيكوف لصاحبها  را لتكوف ألحدٮبا كلآلخر ا٢برًنئقيمة غّبه كلو حفر اثناف ب
كىو  (كناد)كلآلخر أجرة ما عمل كىو ما يتم بو االنتفاع كإف حصل أصلو بدكنو 

أم يتحدثوف يندكف القـو للحديث كيطلق أيضا على أىلو الذين ٯبتمعوف فيو ٦بمع 
كونو حرٲبا أف (ُ)اإلماـ رخصبفتح الكاؼ للخيل ك٫بوىا كىو ا٤بيداف ك  )ومرتكض(

لئلبل كالغنم  (ومناخ) ٥بم خيل أر يطكإطبلقهم أكجو ألهنم قد  ةيالخيكوف أىل القرية 
كملعب  جو بضم ا٤بيم موضع إناختها كمسر كإف ٓب يكن ٥بم ذلك على قياس ما مر كى

إف استقبل كإف بعد أم عن القرية كما  باسات ككذا ا٤برعى كاتطنكمطرح الك الصبياف
ٗبا إذا ٓب يفحش بعده ككاف  (ْ)كقيده األذرعي كغّبه (ّ)كاألذرعي (ِ)رجحو السبكي

فيو أك  ف كاف يرعىأل أحدٮبا كشتغ[ يُ/ّّّٕبيث يعد من مرافقها أما إذا ٓب ]
ٰبتطب عند خوؼ البعيد فليس ٕبرًن ككذا الطريق كمسيل ا٤باء فكل من ىذه 

)ومتردد بضم أكلو كفتحو  )مكاف دوالب(٫بو  (و يةلقر )ا٤بذكورات حرًن بالنسبة 
ما كإال بأف كاف بالدلو فموضع كقوؼ النازح كمطرح ما ُّاء قإف كاف االست   بهيمة(

اء لسقي ماشية أك زرع ُب حوض أك ٫بوه أك ٱبرج منها أك من حوضها ك٦بتمع ا٤ب
٧بفورة ُب ا٤بوات كمن حرٲبها أيضا كما  (رئب)لالدكاب اَّتمعة للسقي بالنسبة  (ٓ)موضع

هار أك نقص ينعلى األكؿ اال  خشير ئعلم من كبلمو اآلٌب ال الذم لو حفر فيو بي

                                                           

 ( ّّٓ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب:  ماجد األٞبدم  ُّْاالبتهاج ص (  ِ) 

 ( ّّْ/ٓ(، هناية اتاج )ْٗٗ/ّج )قوت اتا (  ّ) 

ٙبقيق/الطالب:  قوت  ْْٕ(، السراج الوىاج تكملة الكاُب ص ّّٓ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ْ) 
 ( َٗ/ّ(، حاشية عمّبة )ْٖٗ/ّ(، مغِب اتاج )ْْٗ/ّاتاج )

 ُب )ب( كموضع(  ٓ) 
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كإف انعطف كليس  ب البابصو  (ممر)٫بو  (و)مائها كسيأٌب الفرؽ بْب ىذا كنظّبه 
الباب على امتداد ا٤بوات بل لغّبه إحياء ما ُب قبالة الباب إذا بقي  ةلقباا٤براد استحقاقو 

كإف ٓب تكثر  ((ُ)وماء ميزاب)ببلد كثر فيو  (وثلج)ككناسة كرماد  (ومطرح تراب)٩برا 
كما لدار  إف ااألمطار كما اقتضاه إطبلقهم ألف من شأنو االحتياج إليو كفناء جدار  

عن األكثرين كىو  (ٓ)كالزركشي (ْ)عن النص (ّ)كنقلو ابن الرفعة(ِ)اقتضاه كبلـ الشيخْب
ُب  مبنية )لدار(ما حواليها من ا٣ببلء ا٤بتصل ُّا فكل من ىذه األشياء حرًن بالنسبة 

ا٤بذكور حرًن ُّا أك ال ٤بالكها منع غّبه من حفر بئر  ماء القناةا٤بوات كسواء قلنا إف 
صرؼ ٗبا يضر ملك الغّب تغّب ذلك ٩با يضر ُّا كإلصاؽ جداره أك زبلو ُّا ألنو بقرُّا ك 

 بالنسبة إٔب القناة كفارؽ ما لو ًنتراُّا حر  (ٔ)أك سقط (وما ينقص حفره ماء قناة)
حفر ٗبلكو بئرا بنقص ماء بئر جاره فإنو ال ٲبنع لسبق ملكو على ا٢بفر فبل ٲبنع من 

 (ٕ)فإنو إ٭با ٲبلك بفراغ العمل كالتقدير ُب كل ذلك التصرؼ ُب ملكو ٖببلؼ ا٤بوات
رضي ا عنو  (ٖ)كٞبل الشافعي، ليس ا٤براد بو إال التقريب كإال فالعبة ٗبا ٰبتاج إليو

                                                           

العالية،  ا٤بواضع أك الدكر أسطح من منصرفا ا٤باء فيها ٯبرم عمودية ماسورة أك : قناةا٤بيزاب(  ُ) 
 (ِِْٗ/ّجدراهنا. انظر: معجم اللغة العربية ا٤بعاصرة ) عن بعيدا األرض على فينسكب

 (ِّٖ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُِْ/ٔ) فتح العزيز(  ِ) 

  ي ٙبقيق/الطالب: أٞبد عواج َِْا٤بطلب العإب ص ( ّ) 

 ( ِْ/ْاألـ )(  ْ) 

ٙبقيق الطالب/. انظر: كذلك كفاية النبيو  ُْٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ٓ) 
(ُُ/ّٖٕ ) 

 ُب )ب( يسقط(  ٔ) 

 ُب )ب( بدكف )ذلك((  ٕ) 

 (، ِّٖ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُِْ/ٔ) فتح العزيز(  ٖ) 
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 (ُ)ؿاختبلؼ ركايات ا٢بديث ُب التحديد على اختبلؼ القدر اتاج إليو كبذلك يقا
لو إذا انتهى ا٤بوات إليو فإف كاف ٍب ملك حرًن النهر افور ُب ا٤بوات ٍب ما عد حرٲبا ٧ب

 (ِ)فا٢برًن إٔب انتهاء ا٤بوات كما ال موات حولو ال حرًن لو كالدار قبل ٛباـ حد ا٢برًن
رجح أما ا٤بتبلصق ما٤ببلصقة للطريق ألهنا لعامة ا٤بسلمْب ككالدكر ا٤ببلصقة إذ ال 

فلها حرًن من خارج القرية ككل مالك لو أف يتصرؼ ُب  كوف طرؼ الدكري فبعضها بأ
 ملكو كيف يشاء كإف خالف العادة 

حدث فهو نص تّبه يتعبإليو أ كلو ُب البازين كما أكم (فلو أف يحدث في ملكو)
إف ىذا أحسن من ذلك  من قوؿ أصلو كغّبه سكن أك ٔبعل خبلفا لقوؿ الشارح

١باره بأف احتاط كأحكم جدرانو ٕبيث تلتقي ٗبا  جدار(ال يضر ب) اأك قصار  ا(حداد)
بالرائحة كأف يتخذ داره بْب ا٤بساكن ٞباما أك  (ّ)كإف تضرر جاره (ودباغا)قصده 

طاحونة إف أحكم جدرانو كذلك كإف تضرر جاره بانزعاج السمع كأفضى ذلك إٔب 
 جاز لو حفر بالوعة أك تلف ألنو متصرؼ ُب خالص ملكو كُب منعو إضرارا بو كمن ٍب

كإف أفسدت بئر جاره لكن األكؿ مكركه لتضرر جاره بو كقياسو أف الثاين   (ْ)بئر ٗبلكو
ؽ درت النداكة ٩با حبسو ٗبلكو كالفضكذلك أما لو ضر ٔبدار ا١بار إف خالف العادة 

[ العنيف ٔبدار ا١بامع دقا بو ٲبنع كيضمن ما تلف بو لتعديو كبذلك علم أنو ِ/ّّّ]
من أنو  (ٔ)تبعا لغّبه (ٓ)نع ٩با يضر با٤بلك دكف ا٤بالك كيؤخذ منو رد ما ُب اإلسعادٲب

                                                           

 ُب )ب( يقاس(  ُ) 

 ُب )ب( كالدكر(  ِ) 

 أ من ب ِّٗ بداية لوح(  ّ) 

 ُب )ب( بدكف )ٗبلكو((  ْ) 

 .اٞبد سيد عبدا:  الطالب/ٙبقيق ٕٖٓاإلسعاد ص (  ٓ) 

 ( ّٖٓ/ّ(، الغرر البهية )ْْٕ/ِأسُب ا٤بطالب مع حاشية الرملي عليو )( ٔ) 
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ليس ٤بن لو دار ُب سكة غّب نافذة أف ٯبعلها مسجدا كال ٞباما كال خانا كال سبيبل إال 
بإذف الشركاء ككجو رده أف ىذه األشياء ال تضر بذات ا٤بلك كإف أضرت با٤بالك كلو 

ٍب ما تقرر ىو ا٤بذىب  (ُ)ُب حرًن داره إذ ىو مثلها ُب ماء بئرمنع غّبه من ا٢بفر 
ا٤بنع ٩با ظهر فيو قصدا لتعنت كإطالة البناء كمنع الشمس كالقمر  (ِ)ينايكاختار الرك 

من كل مؤذ ٓب ٘بر العادة  (ٖ)ا٤بنع ٩با ظهر (ٕ)كغّبٮبا (ٔ()ٓ)كابن رزين (ْ()ّ)كابن الصبلح
أم ٧ببل  (ما )يتحجرإ٭با  (و)ار أحق بو من غّبه بو مطلقا كمن ٙبجر مواتا بأرض ص

                                                           

 ُب )ب( فيما مر(  ُ) 

اية اتاج ٙبقيق/الطالب: عبد الكرًن أبو حسْب، هن ْٔٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص ( ِ) 
(ٓ/ّّٕ ) 

عثماف بن ا٤بفٍب صبلح الدين  عمرك أبو الدين تقي اإلسبلـ شيخ العبلمة ا٢بافظ اإلماـ(  ّ) 
 سبع سنة ُب دهالشافعي، مول ا٤بوصلي الشهرزكرم عبد الرٞبن بن عثماف بن موسى الكردم

 ربيع شهر من كالعشرين ا٣بامس األربعاء يـو سحر ُب ا٣بوارزمية سنة كٟبسمائة، توُب كسبعْب
 (ُّْ -َُْ/ِّكستمائة. انظر: سّب أعبلـ النببلء ) كأربعْب ثبلث سنة اآلخر

(، حاشية البجّبمي على َْٓ/ّ(، قوت اتاج )ِٔٔ – ِٓٔ/ُفتاكل ابن الصبلح )(  ْ) 
 ( ِّٔ/ّا٣بطيب )

 القضاة قاضي ٧بمد بن ا٢بسْب بن رزين بن موسى بن عيسى بن موسى العامرم ا٢بموم(  ٓ) 
 دار إمامة بدمشق ٕبماة، كٕب كستمائة ثبلث سنة ا كلد عبد أبو الدين تقي ا٤بصرية بالديار

 رجب ثالث ُب بدمشق، توُب ا٤باؿ بيت ككالة ٍب البانية الشامية تدريس ٍب األشرفية ا٢بديث
 (ْٕ -ْٔ/ٖكستمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبل ) ٜبانْب سنة

 اتاج ٙبقيق/الطالب: عبد الكرًن أبو حسْب، قوت ْٔٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص ( ٔ) 
 ( ُْٓ/ٓ، النجم الوىاج )(ِّٔ/ّ) ا٣بطيب ىعل البجّبمي حاشية(، َْٓ/ّ)

 ( ّّٖ-ّّٕ/ٓهناية اتاج )( ٕ) 

 ُب )ب( بدكف )٩با ظهر((  ٖ) 
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فإف ٙبجر فوؽ كفايتو أك ما يعجز عن إحيائو لعجزه عن هتيئة  (هإحياءيطيق )يكفيو ك
فلغّبه إحياء الزائد لتقصّبه  (ِ)]أك إذا قرر [ٙبجر ليعمر ُب قابل  (ُ)األسباب كمن

بلمة عليو لئلحياء  أم بنصب ع (بإعالـ)بتضييقو على الناس كإ٭با ٰبصل التحجر 
كنصب أحجار أك غرز خشب أك قصب أك ٝبع تراب ك٫بوىا ألنو شارع ُب اإلحياء 

كالسـو مع الشراء كركل أبو داكد   قيقةفيو ال ح عا٤بفيد للملك فوجب أف يفيد الشرك 
ال للتمليك رقبتو  (أو إقطاع إماـ) (ّ)فهو لو من سبق إٔب ما ٓب يسبق إليو مسلم

فإقطاعو كالتحجر حٌب يأٌب فيو سائر أحكامو فبل يقطعو فوؽ كفايتو كال ما يعجز عنو 
ُب باب الركاز من  (ْ)]كما[قطعو ليملك رقبتو فيملكو أ  اكيصّب ا٤بقطع أحق بو أما إذ

ككائل بن حجر أرضا  (ٔ)أقطع الزبّب أرضا من أمواؿ بِب النضّب كصح أنو  (ٓ)اَّموع
أف ا٤بندرس الضائع كا٤بوات ُب جواز إقطاعو  (ُ()ٖ)رالبح كصحح ُب، (ٕ)ٕبضرموت

                                                           

 ُب )ب( ٤بن(  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

كالفيء باب  كاإلمارة ( ُب كتاب ا٣براجَُّٕمضرس برقم ) بن أبو داكد من حديث أ٠بر (  ّ) 
 (ُٕٕ/ُّب إقطاع األرضْب )

 ن )أ(ساقط م(  ْ) 

 (ٓٗ/ٔاَّموع )(  ٓ) 

 صلى النيب كاف ا٣بمس باب ما فرض ( ُب كتابُُّٓالبخارم من حديث عركة برقم ) (  ٔ) 
 ( ٓٗ/ْك٫بوه ) ا٣بمس من كغّبىم قلوُّم ا٤بؤلفة يعطي كسلم عليو ا

 كاإلمارة ( ُب كتاب ا٣براجَّٖٓأبو داكد من حديث كائل بن حجر رضي ا عنو برقم ) (  ٕ) 
 (ُّٕ/ّكالفيء باب ُب إقطاع األرضْب )

 : كمن-رٞبو ا-الشافعي للركياين رٞبو ا، قاؿ السبكي ا٤بذىب فركع ُب ا٤بذىب ٕبر(  ٖ) 
 مع ا٤باكردم حاكم عن عبارة أنو إال ا٤بذىب كتب أكسع من كاف كإف كىو البحر تصانيفو

= 
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 (ما حماه كفار على)منا  (أو استيالء)كجعلو كا٤باؿ الضائع كما مر ٧بلو ُب غّب ىذا 
فيصّب الغا٭بوف أحق بإحياء أربعة أٟباسو كأىل ا٣بمس أحق بإحيائو كبعض كل أحق 
بإحياء الباقي إف أعرض البعض اآلخر فإف أعرض أحد الفريقْب فالفريق اآلخر أحق 

غنيمة باالستيبلء ألنو  (ِ)بالكل أك كل منهما ملكو من أحياه من ا٤بسلمْب كإ٭با يصّب
فبل ٲبلك عليهم كما مر كصورة إعراض ا٤بساكْب كابن السبيل أف يكونوا  غّب ٩بلوؾ ٥بم

 (ّ)الركضة كإعراض اليتامى أف ال يرل ٥بم أكلياؤىم حظا ُب اإلحياء إ٢باؽ، ٧بصورين
مراده اجوركف منهم أك أف  (ٓ)كبلـ  (ْ)ا٤بساكْب كابن السبيل ُّم ُب ىذا قاؿ األذرعي

بعيد ُب مطلقي التصرؼ كلو صا٢بناىم على أف البلد اإلماـ ينوب مناُّم ُب ذلك كىو 
فا٤بعمور منها ُبء كمواهتا الذم كانوا يذبوف عنو متحجر  زيةيسكنوف ٔب (ٔ)لنا ك٥بم

ا٤بتحجر  (وقدـ)ألىل الفيء فيحفظو اإلماـ ٥بم أك أهنا ٥بم فغّب ا٤بعمور منها ٥بم تبعا 
ألنو صار مستحقا لو دكف غّبه  أم بقدر كفايتو الذم يطيقو على غّبه  (بو)ا٤بذكور 

كما مر كحكم كارثو كمن نقلو إليو حكمو ُب ذلك كينبغي أف يشتغل بالعمارة عقب 
اإلٮباؿ بأف مضى زمن ٲبكن فيو اإلحياء ككاف  (وأطاؿ)اإلحياء  (فإف أىمل)التحجر 

                                                           

 كاف كإف فركعا ا٢باكم من أكثر فهو أخر كمسائل كجده أبيو عن الركياين تلقاىا فركع
 (ُٓٗ/ٕهتذيبا. انظر: طبقات الشافعية الكبل ) كأكضح ترتيبا أحسن ا٢باكم

 ٙبقيق مالطالب: عبدالكرًن أبو حسْب َْٖالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ُ) 

 ُب )ب( ٓب يضر(  ِ) 

 ( ْْٓ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )َِٖ/ٓركضة الطالبْب )(  ّ) 

 ( ّٖٓ/ّعلى  الغرر ) حاشية العبادم(  ْ) 

 ُب )ب( كاف(  ٓ) 

 ُب )ب( ىم(  ٔ) 
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يأمره  (ُ)من اإلماـ بأف (زع)نو [ لو عذر كُ/ّّْمثلو يعد طوال عرفا كٓب يكن ]
اء أك رفع يده عنو ألنو ضيق على الناس ُب حق مشَبؾ فمنع من ذلك كما لو باإلحي

كقف ُب شارع فإف استمهلو لعذر أمهلو مدة قريبة ليستعد للعمارة ٕبسب ما يراه فإف 
مضت كٓب يعمر بطل حقو ككذا يبطل لو مضت ببل مهلة كما نقلو الشيخ أبو 

إٔب العمارة فبل تؤخر عنو إال بقدر  ألف التحجر ذريعة (ْ)كجـز بو اإلماـ (ّ()ِ)حامد
فوجب إذا أخر كطاؿ الزماف  هتيئتهاعن  جزهتيئة أسباُّا كمن ٍب ٓب يصح ٙبجر من يع
ترجيح ما ٕبثو الشيخ أبو حامد  (ٓ)الشيخْبأف يعود مواتا كما كاف لكن قضية كبلـ 

اـ انتزاعها أف لئلم (ٕ)السبكي (ٔ)من أنو ال يبطل حقو ٗبضي ا٤بدة ببل مهلة كما ٕبثو
ككذا إف ٓب يطل كعلم منو أنو معرض عن ، منو حاال إذا عرؼ أف ال عذر لو ُب ا٤بدة

 لعدـ ملك ا٤بتحجر لو كحق التملك ال يباع كحق الشفيع (وال يباع متحجر)، العمارة
إف أحياىا تأمل ىذا مع كبلمو فبفاندفع قوؿ الشارح أف ُب عبارتو توسعا كما يعرؼ 

من اإلماـ أك  (ؿاو )جوازا  (وحمى)ا٤بشَبم كلو بعد ا٢بكم يفسخ البيع ملكها كغّبه 
                                                           

 ب من ب ّّٗبداية لوح (  ُ) 

، حامد، أٞبد بن أيب طاىر ٧بمد بن أٞبد اإلسفراييِب اإلسبلـ، أبو العبلمة، شيخ األستاذ(  ِ) 
 ست شواؿ، سنة ُب حامد أبو كثبلٜبائة، مات كأربعْب أربع سنة دببغداد، كل الشافعية شيخ

حرب.  بباب سنْب، كدفن أربع بعد نقل داره، ٍب ُب كدفن، مشهودا يوما كأربعمائة، ككاف
 (ُٔٗ -ُّٗ/ُٕانظر: سّب أعبلـ النببلء )

 (َٓٓ/ّ(، مغِب اتاج )ّٗٓ/ّ(، حاشية العبادم على الغرر )ْْٕ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 

 ( ِٖٗ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ْ) 

 ( ِٕٖ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُِٖ – ُُِٕ/ٔ) فتح العزيز(  ٓ) 

 ُب )ب( كٕبثو(  ٔ) 

 ٙبقيق الطالب/ماجد األٞبدم  ُٓٔ – ُْٔاإلبتهاج ص (  ٕ) 
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 (عم صدقةنلنحو )من التقييد باإلماـ  (ُ)نائبو ُب ا٢بمى خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ أصلو
دكف غّبىا حيث مواتا ترعى فيو  (ِ)كخيل ا١بهاد كالضواؿ كمواشي العاجزين عن النجعة

 ال يضيق على الناس بأف تكوف قليبل من كثّب ٕبيث يكفي بقية الناس ٤با صح أنو 
عم ا٢برية اعَبض نل الصدقة ك بإل (ْ)كقوؿ الشيخْب (ّ)قيع بالنول ٣بيل ا٤بسلمْبنٞبى ال

ؿ غّبه فليس لو أف ٰبمي كإف كاف عامل زكاة اُب ا٣بب كخرج بقولو ك  (ٓ)بأنو مدرج
كإف ٓب يقع كما يأٌب ُب ا٣بصائص  و ما إذا ٞبى لنفسو كال ٯبوز إال للنيب كبقولو لنح

ألنو جار  (ٔ)«ال ٞبى إال  كرسولو: »كعلى منع ٞبى اإلماـ لنفسو ٞبلوا قولو 
كإف استغِب عنو أنو نص  كالعادة أعزاء العرب من ا٢بمى ألنفسهم كال يغّب ٞباه 

ٞبى غّبه من األئمة بقيد زاده بقولو  (قضون)ع ما بُب أك غرس أك زرع فيو لقفي
 (ٕ)االجتهاد ضبأف ظهرت فيو بعد ظهورىا ُب ا٢بمى كليس من نق (لمصلحة)

                                                           

 (ُّٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ُ) 

كالعشب. انظر: معجم اللغة العربية  ا٤باء جودلو  رحلهم القـو فيو ٰبط : مكافالنجعة(  ِ) 
 (ُِِٕ/ّا٤بعاصرة )

( ُب كتاب ا٤بساقاة باب َِّٕالبخارم من حديث ابن عباس رضي ا عنهما برقم ) (  ّ) 
(ّ/ُُّ) 

 (، ِِٗ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َِِ/ٔ) فتح العزيز(  ْ) 

 ُب الشيء الشيء، كدرج ُب الشيء من أدرج، كاإلدراج: لف : اسم مفعوؿا٤بدرج لغة(  ٓ) 
(، كاصطبلحا: ما ِٗٔ/ِكأدخلو. انظر: لساف العرب ) طواه: درجا، كأدرجو يدرجو الشيء

أدرج ُب ا٢بديث ٩با ليس منو، على كجو يوىم أنو منو. انظر: ا٤بدرج كعبلقتو ٗبصطلح 
 (ٕا٢بديث )ص: 

 أنو صلى ا عليو كسلم ٞبى النقيع. سبق ٚبرٯبو من حديث ابن عباس(  ٔ) 

من ا١بهد كالطاقة. انظر:  افتعاؿ األمر، كىو طلب كاَّهود، ُب الوسع بذؿ: اإلجتهاد لغة(  ٕ) 
= 
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بإذنو فإف  اٖببلؼ ما لو أحي ييبغّب إذف اإلماـ فبل ٲبلكو ا (ُ)]كال ٰبيي[باالجتهاد 
خل فيو دكاب ض لو كينصب على ما ٞباه ىو أك غّبه ٤با مر أمينا يدنقإذنو ُب اإلحياء 

أم  عزردكاب األقوياء حٌب اإلماـ فإف رعاه قوم ٓب يغـر شيئا كٓب ي (ِ)أك ٤بنع  الضعفاء
كيرد بأنو ال يلـز من منعو من ذلك حرمة  (ّ)قالو ابن الرفعة عزرإف جهل التحرًن كإال 

ئل التعزير ُب ا٢براـ لعارض ككأنو ىنا قوة شبهو بقاء الك ينتفيزؿ فقد ػالرعي كعلى التن
 ءياكإحعلى اإلباحة كليس لئلماـ أف ٰبمي ا٤باء مطلقا كال أف يعتاض عن رعي ا٢بمى 

كىو بالنوف كقيل بالباء من ديار مزينة ُب صدر كادم العقيق  (النقيع ضوال ينق)ا٤بوات 
]فمن غرس أك زرع فيو نقض ٞباه كما مر  على ٫بو عشرين ميبل من ا٤بدينة ألنو 

 (ٕ)عم ا١بزيةتُب مصارؼ  (ٔ)ضمنو فيصرؼ نباتوأتلف شيئا من  (ٓ)كإف (ْ)زرعو كغرسو[
 كالصدقة.

                                                           

الشرعي.  ا٢بكم طلب ُب اَّهود كبذؿ الوسع (، كاصطبلحا: استفراغُّٓ/ّلساف العرب )
 (ُِٗلفقو )ص: انظر: اللمع ُب أصوؿ ا

 ساقط من )أ((  ُ) 
 ُب )ب( كٲبنع(  ِ) 

 ٙبقيق/الطالب: أٞبد عواجي  ْْٗ – ّْٗا٤بطلب العإب ص (  ّ) 

 ساقط من )أ((  ْ) 

 ُب )ب( كمن(  ٓ) 

 ُب )ب( بدكف فيصرؼ(  ٔ) 

الذمة. انظر: لساف  أىل يؤخذ من ما كجزم، ا١بزية جزل األرض، كا١بمع خراج: ا١بزية لغة(  ٕ) 
 كحقن تأمينهم على جزاء الكفر أىل من يؤخذ (، كاصطبلحا: مإُْ -ُْٔ/ُْلعرب )ا

الرباين  الطالب كفاية شرح الكفر. انظر: حاشية العدكم على على إقرارىم مع دمائهم
(ُ/ُْٗ) 
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٩بلوكة كحكمها ظاىر كإما منفكة عن ا٢بقوؽ  هامحك كاعلم أف بقاع األرض إما
([٧ببوسة على ّّْ=ّّٓ) ِ/ّّْالعامة كا٣باصة كىي ا٤بوات كتقدمت كإما ]

أما الشوارع فمنفعتها ، بلةا٢بقوؽ العامة كالشوارع كا٤بساجد كا٤بقابر كالرباطات ا٤بس
 (ُ)كلو لذمي كما رجحو ابن الرفعة (وجاز)األصلية ا٤بركر ألهنا كضعت لذلك 

 (ستراحة ومعاملة)البو  (جلوس)كسواء كسطو كجانبو  (في شارع)كقوؼ  (ِ)كالسبكي
 (ّ)ارة كإف تقادـالشارع فلم يضيق بذلك على ا٤ب (إف اتسع)كانتظار رفيق كغّب ذلك 

عهده أك ٓب يأذف فيو اإلماـ كما ال ٰبتاج إليو ُب اإلحياء التفاؽ الناس عليو ُب سائر 
لئلماـ مطالبة الواقف بقضاء حاجتو كاالنصراؼ كىو  (ْ)كن ُب الشاملل، األعصار

كللجالس للمعاملة التظليل ٗبا ال يضر من ، متجو إف تولد من كقوفو ضرر كلو احتماال
 كضع لو كىل :(ٓ)ا٣بوارزمي قاؿ لة أك غّبٮباظالعتياده ال بناء دكة أك م كباريةب ٫بو ثو 
ه مطلقا ز ل يعتب عادة البلد ٓب يبعد بل لو قيل ٔبواي. انتهى كلو قاحتماالف فيو سرير

لكاف كجيها بسهولة إزالتو كعدـ ضرره من ضيقو ٗبا كضعو ارتفاقا لنقلو شيئا فشيئا كآلة 
عتو أمتكٱبتص ا١بالس ٗبحلة ك٧بل ، كإال فبل، رة ضررا ظاىرا منعبناء إف أضر ا٤با

كلو ، كمعامليو كليس لغّبه أف يضيق عليو فيو ٕبيث يضر بو ُب الكيل كالوزف كالعطاء
منع كاقف بقرية إف منع رؤية ككصوؿ معامليو إليو ال من قعد لبيع مثل متاعو كٓب يزاٞبو 

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: مسعد السناين  ِٗا٤بطلب العإب ص (  ُ) 

 م ٙبقيق الطالب/ماجد األٞبد ُٖٔاإلبتهاج ص (  ِ) 

 أ من ب ّّٗبداية لوح (  ّ) 

 ( ّّْ/ٓهناية اتاج )(  ْ) 

 ( َْٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 
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من الشارع ٤بن  (ُ)]بقعة[ وئلماـ أك نائبو أف يقطعكل، فيما ٱبتص بو من ا٤برافق ا٤بذكورة
مضر كال ك٥بذا يزعج  (ِ)]فيها[يرتفق فيها با٤بعاملة ألف لو نظرا كاجتهادا ُب أف ا١بلوس 

كال ، من يرل جلوسو مضرا كليس لو كال لغّبه أخذ عوض ٩بن يرتفق با٤بعاملة ك٫بوىا فيو
، ذ ال ٯبوز بيع شيء منو كإف فعلوأف تعطيو ٛبليكا كإف كاف فضل عن حاجة الطركؽ إ

ككبل ببيت ا٤باؿ زاعمْب أنو فاضل عن حاجة ا٤بسلمْب الستدعاء البيع تقدـ ا٤بلك كىو 
قاؿ:  (ْ)كابن الرفعة  (ّ)منتف كلو جاز ذلك ١باز بيع ا٤بوات كال قائل بو قالو السبكي

الرحاب الواسعة كُب معناه  (ٓ)كال أدرم بأم كجو يلقى ا من يفعل ذلك قالو األذرعي
أم إٔب مكاف من الشارع لبلرتفاؽ  (إليو)كلو ذميا بناء على ما مر  (وسابق) بْب الدكر

من ح من قولو صلى ا عليو كسلم: صبا١بلوس فيو ٤بعاملة ك٫بوىا أحق بو من غّبه ٤با 
فهو أحق بو فإف سبق إليو اثناف أقرع بينهما ما ٓب يكن  سبق إٔب ما ٓب يسبق إليو مسلم

موضع من  (إلى) سابق( و) (ٔ)سلما كإال فهو أحق بو قطعا قالو الدارميمأحدٮبا 
 (لتعليم قرآف)كمدرسة  (ٕ)كإف ٓب يكن من ا٤بساجد العظاـ خبلفا لؤلذرعي (مسجد)

                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

(، حاشية ّّْ/ٓٙبقيق/الطالب: ماجد األٞبدم، هناية اتاج ) ُٖٗاإلبتهاج ص  ( ّ) 
 ( ٗٔٓ/ّا١بمل )

 ٙبقيق/الطالب:  ماجد األٞبدم كنصو ) )كىقىدٍ  َُٗحكاه عنو السبكي ُب اإلبتهاج ص (  ْ) 
ءً  بػىٍعضً  عىنٍ  الرٍّفٍػعىةً  ابني  ٕب  قىاؿى  اؿً  بػىٍيتً  كيكىبلى

ى
ٍصرًي ةً  ُب  ا٤ب

ى
يىارًا٤ب  أىٍدرًم الى  ذىًلكى  ًمنٍ  فػىعىلىوي  كىمىا، الدٍّ

ـً  مىر اتو  ًمِبٍّ  طيًلبى  كىلىقىدٍ ، اى  يػىٍلقىى كىٍجوو  بًأىمٍ  (( انتهى بًوً  ٍكمي ا٢بي  كىأىنىابًالش ا  فىاٍمتػىنػىٍعتي

  ( ِِٓ/ّقوت اتاج )( ٓ) 

 (َّٔ/ّ(، الغرر البهية )َْٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٔ) 

 ( ّْٓ/ٓ(، هناية اتاج )ِٕٓ/ّقوت اتاج )(  ٕ) 
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أك إفتاء ُب علم كذلك أك  اآليةشرعي أك من  (معل)أك إقراء حديث أك تعليم إقراء 
قعد سوؽ ٗببو من غّبه كا١بالس  (أحق)لتعلم ما ذكر كسماع درس بْب يدم مدرس 

يستحق ٨بصوص ٗبا عدا (ُ)فيما مر بل أكٔب كحديث النهي عن اٙباد ا٤بساجد كطنا
[ ُ/ّّٔ] موضعا من الطْب ٯبلس عليو (ّ)(ِ)كما قالو ابن العريب  ذلك فقد بُب 

للناس لّباه القريب كالبعيد كعلم ٩با قررتو أف سابق مبتدأ خبه أحق اذكؼ لداللة 
كاألكؿ أكٔب ألف ا٢بذؼ من ، كٯبوز عكسو، أحق الذم ىو خب عن سابق ا٤بقدر عليو

عنهما كإف كاف منفردا ألنو الثاين لداللة األكؿ ىو األكثر كٯبوز أف يكوف أحق خبا 
٦برد من "أؿ" كاإلضافة كحذؼ من ك٦بردىا للعلم ُّما كمعُب األحقية فيما ذكر أف من 

ما )جلوسو بو  (وإف طاؿ) منوسبق إٔب الشارع للمعاملة أك ا٤بسجد ٤با ذكر ال يزعج 
أو )ه ذلك ا٤بوضع بأف يعرض عنو لبكة ا٢برفة أك التعليم أك النتقالو إٔب غّب  (لم يترؾ

للمعاملة أك التعلم عرفا كإف ٓب  )أالفو(عنو  (تقطع)طويلة ٕبيث  (غيبة)عنو  (يغب
لف با٤بدة ككاتب ككتاب فحينئذ يبطل حقو كيصّب غّبه أحق بو آينقطعوا كىم ٝبع 

كإف ترؾ فيو شيئا من متاعو أك كاف جلوسو فيو بإقطاع اإلماـ خبلفا ١بمع ألعراضو 
وضع أف يعرؼ فيقصد كقد زاؿ ذلك بطوؿ غيبتو أما إذا قاـ كألف القصد من تعيْب ا٤ب

                                                           

 ينقض ما السهو، ذكر كتاب ُب( ََٕ) برقم شبل بن عبدالرٞبن حديث من النسائي( ُ) 
 (ِّٓ/ُالغراب ) نقرة عن باب النهي ينقضو ال الصبلة، كما

 ٧بمد بن عبد ا بن ٧بمد بن عبد ا، ابن العريب، بكر أبو القاضي ا٢بافظ العبلمة اإلماـ(  ِ) 
 كستْب ٜباف نةس ُب: فقاؿ، التصانيف، مولده ا٤بالكي، صاحب اإلشبيلي األندلسي

كٟبسمائة. انظر:  كأربعْب ثبلث سنة اآلخر ربيع شهر ُب بفاس العريب ابن كأربعمائة، توُب
 (َِِ-ُٕٗ/َِسّب أعبلـ النببلء )

ٙبقيق/الطالب:   ْٕٗ- ْٔٗ(، السراج الوىاج تكملة الكاُب ص ِٕٓ/ِأحكاـ القراف )(  ّ) 
 عبد الكرًن أبو حسْب 
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على استحقاقو ٣بب مسلم  (ُ)إليو كٓب تطل غيبتو كذلك فهو باؽ دمنو كلو ببل عذر ليعو 
من قاـ من ٦بلسو ٍب رجع إليو فهو أحق بو كيأٌب ُب اَّالس ا٤بعينة باألسواؽ الٍب ٯبتمع 

فصيل كلغّبه ا١بلوس ُب مقعده ك٧بل تدريسو ُّا كل أسبوع أك شهر أك سنة مثبل ىذا الت
بطل حقو ُّا لئبل يتعطل منفعة ا٤بوضع ُب ا٢باؿ ككذا حاؿ حضوره يمدة عينية الٍب ال 

لغّب التدريس أك اإلقرار فيما يظهر ألنو إ٭با استحق ا١بلوس فيو بذلك ال مطلقا 
يو ٍب ما ذكر ُب لنحو اسَباحة يبطل حقو بقيامو كإف نول العود إل (ِ)]فيو[كا١بالس 

عن  (ٓ)كنقبله ُب أصل الركضة، (ْ)كأصلو  (ّ)ا٤بسجد ىو ما جزما بو ُب ا٤بنهاج
عن  (ُ()ٕ)كالغزإب كقاال إنو أشبو ٗبا أخذ الباب كنقلو ُب شرح مسلم (ٔ)العبادم

                                                           

 ب من ب ّْٗبداية لوح (  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

  ( ُٔٔا٤بنهاج )ص: ( ّ) 

 (ِّٖارر )ص: (  ْ) 

 ( ِٔٗ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِِٓ/ٔ) فتح العزيز( ٓ) 

 عاصم أبو القاضي ا١بليل اإلماـ ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد بن عبد ا بن عباد ا٥بركم(  ٔ) 
القضاء، صرح بكنيتو  كأدب كا٥بادم كا٤ببسوط الزيادات كزيادات الزيادات العبادم، صاحب

 كٟبسْب ٜباف سنة شواؿ ُب الٌلو رٞبو كثبلٜبائة، مات كسبعْب ٟبس سنة الرافعي، مولده
(، طبقات َُْ/ْسنة. انظر: طبقات الشافعية الكبل ) كٜبانْب ثبلث كأربعمائة، عن

 (ٕٗ/ِئلسنوم )الشافعية ل

ا٤بنهاج ُب شرح مسلم بن ا٢بجاج، كالبعض يسميو ا٤بنهاج ُب شرح مسلم بن ا٢بجاج، بْب (  ٕ) 
 االصوؿ احكاـ من الزاىرات علومو من ٝببل ا شاء اف فيو مؤلفو فيو منهجو فقاؿ: فأذكر

 يضاحكا الشرعيات القواعد اصوؿ من نفائس كبياف الزىديات كاالشارات كاآلداب كالفركع
ا٤بشكبلت... أْب ما ذكره. انظر: شرح صحيح  كضبط الرجاؿ كا٠باء اللغوية االلفاظ معاىن

 (ٓٓٓ/ُ(، كشف الظنوف )ٓٓ(، ا٤بنهاج السوم )صكٓ/ُمسلم للنوكم )
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إف بطبلف حقو بذلك ىو  (ْ)(ّ)عن األحكاـ السلطانية (ِ)األصحاب لكن ُب الركضة
ُب االنتصار لو كأنو ا٤بنقوؿ  (ٔ)كغّبه (ٓ)لفقهاء كأطاؿ األذرعيالذم قاؿ بو ٝبهور ا

السابق إٔب ٧بل من  (و)أنو غلط  (ٕ)الغزإب كالعبادم بل ُب البحر فقوكاألكؿ من 
أك إ٠باع حديث أك كعظ سواء كاف لو عادة با١بلوس بقرب كثّب  ة(لصال)ا٤بسجد 

أحق بو  (ٖ)ال كما رجحو ُب الركضةاَّلس كانتفع ا٢باضركف بقربو منو لعلمو ك٫بوه أـ 
كفيما بعدىا ٩با ٓب يفارقو فهو أحق بو حٌب لو استمر إٔب كقت صبلة لعرم  (فيها)

فإف فارقو ببل عذر بطل حقو كإف  من سبق إٔب ما ٓب يسبق إليو مسلمفحقو باؽ ٣بب: 
د األسواؽ بأف عرض ا٤بعاملة ٱبتلف باختبلفها كالصبلة ببقاع نول العود كفارؽ مقاع

بأف ثواُّا ُب الصف األكؿ أكثر كأجيب بأنو لو  (ٗ)ا٤بسجد ال ٚبتلف كاعَبضو الرافعي
ها فإف تسويتو من صترؾ لو موضعو منو كأقيمت لـز عدـ اتصاؿ الصف ا٤بستلـز لنق

                                                           

 (ُُٔ/ُْشرح صحيح مسلم للنوكم )( ُ) 

 ( ِٕٗ/ٓركضة الطالبْب )(  ِ) 

 بوالة السلطانية األحكاـ كانت و فقاؿ: ٤بااألحكاـ السلطانية للماكردم بْب سبب تأليف(  ّ) 
 بالسياسة تشاغلهم مع تصفحها عن يقطعهم األحكاـ ٔبميع امتزاجها أحق، ككاف األمور

 لو فيما الفقهاء مذاىب طاعتو؛ ليعلم لزمت من أمر فيو امتثلت كتابا ٥با كالتدبّب، أفردت
كقضائو. انظر: األحكاـ  فيذهتن ُب للعدؿ فيوفيو؛ توخيا منها عليو فيستوفيو، كما منها

 (ُّالسلطانية )ص: 

  ِِٖاألحكاـ السلطانية ص (  ْ) 

 ( ِٕٓ/ّقوت اتاج )(  ٓ) 

 ( ُِٗ/ٔحاشية الشركاين على التحفة )(  ٔ) 

 ( ََّ/ٕٕبر ا٤بذىب )(  ٕ) 

 ( ِٕٗ/ٓركضة الطالبْب )(  ٖ) 

 ( ِِٓ/ٔ) فتح العزيز(  ٗ) 
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 أك٥با كبأف الصف األكؿ ال يتعْب لو ٧بل ُب أثنائها ال ٯبب ا٣بلل الواقع ُب ك٦بيئو ٛبامها
من ا٤بسجد بل ىو ما يلي اإلماـ ُب أم ٧بل كاف منو فثوابو ال ٱبتلف باختبلؼ إيقاعو 

[ من حيث اختصاص بعضها ِ/ّّٖٔببلؼ مقاعد األسواؽ فإهنا ٨بتلفة ُب ذاهتا ]
ا بيت ا٤بدرسة كفارؽ أيض، من ٫بو حر كبرد ك٫بو ذلك (ُ)بكثرة الواردين فيو كما لوقاية

إذا فارؽ ساكنو بأف ا٤بسجد ال تقصد السكُب فيو كإ٭با تؤلف بقاعو ألجل الصبلة فيها 
وت ا٤بدارس بقصد السكُب فيها فاعتب ما يشعر االعَباض عنها كىو بيك ، فاعتبت فقط
أما لو فارقو لعذر كقضاء حاجة كرعاؼ ك٘بديد كضوء كإجابة داع فهو ، الغيبة الطويلة

فيو حٌب يقضي صلواتو أك ٦بلسو الذم  ٫بو إزارهإف اتسع الوقت كٓب يَبؾ أحق بو ك 
و كاتصلت غيبتنعم إف أقيمت الصبلة ُب ، يستمع فيو لعمـو خب ا٤بسلم السابق آنفا

سدا لصف مكانو ٤بصلحة إٛباـ  (ّ)كغّبه (ِ)فالوجو كما قالو األذرعيالصفوؼ 
صبلة ما لو قعد خلف اإلماـ كليس من حق السبق ُب ال (ْ)الزركشي الصفوؼ كاستثُب

أىبل لبلستخبلؼ أك كاف ٍب من ىو أحق منو باإلماـ فيؤخر كيتقدـ األحق ٗبوضعو 
ستخبلؼ اإلإذ  (ٔ)كىو بعيد كما قالو ٝبع، (ٓ)ليلِب منكم أكلو األحبلـ كالنهى٣بب: 

لفو ككيف يَبؾ حق ثابت ٤بتوىم على أف عمـو كبلمهم يرده نادر كال ٱبتص ٗبن ىو خ
                                                           

 ُب )ب( كبالوقاية(  ُ) 

 ( ِٖٓ/ّت اتاج )قو (  ِ) 

 ( َّّ/ُ(، فتح الوىاب )ُْٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 

 ( ُِِ/ٔ(، حاشية الشركاين على التحفة )ُْٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ْ) 

الصفوؼ،  تسوية ( ُب كتاب الصبلة بابِّْمسلم من حديث أيب مسعود برقم )( ٓ) 
 إليها، كتقدًن ألكؿ، كا٤بسابقةا الصف على منها، كاالزدحاـ فاألكؿ األكؿ كإقامتها، كفضل

 (ِّّ/ُاإلماـ ) من الفضل، كتقريبهم أكٕب

(، حاشية ا١بمل ُِِ/ٔ(، حاشية الشركاين على التحفة )ّْٕ/ٓهناية اتاج )(  ٔ) 
(ّ/ُٕٓ ) 
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كال شاىد لو ُب ا٣بب ٤با مر ُب ٧بلو كيعلم منو أنو ال فرؽ بْب أف يكوف السابق صبيا أك 
بفرش  (ّ)كال عبة كما أفهمو كبلـ ا٤بصنف، (ِ()ُ)غّبه خبلفا ٤با يقتضيو كبلـ اإلحياء

ـر فرشها كما يفعل بالركضة الشريفة ٰبل يقسجادة لو قبل حضوره كلغّبه تنحيتها كلو 
كخلف مقاـ سيدنا إبراىيم عليو كعلى نبينا أفضل الصبلة كالسبلـ ٓب يبعد ٤با فيو من 
التضييق على الناس كٙبجّب ا٤بسجد كال نظر ألهنم ٲبكنهم تنحيتها ألف أكثرىم يهاب 

و يهابو على أنو ذلك فهو قياس حرمة صـو ا٤برأة ٕبضرة زكجها كإف كاف لو قطعو ألن
أياـ فخرج ٤با ٯبوز كأ٢بق بو  (ٓ)نول اعتكاؼ (ْ)ترتب عليو من ا٤بفاسد ما ال ٱبفى كلو

كيندب ، ا٣بركج لغّبه ناسيا كاف أحق بو أك اعتكافا مطلقا كاف أحق ٗبوضعو ما ٓب ٱبرج
 أك حرفة لكراىة ذلك كٲبنع مرتفق ٙبرٲبو إف أضر بأىلو كال (ٔ)جلس من منع فيو ٤ببايعة

 (ٕ)طرؽنتٯبوز لئلماـ اإلذف فيو فإف ٓب يضر جاز كلو بغّب إذف اإلماـ على األكجو كس

                                                           

 من فيو ما لوال كثّب خّب ٝبلة، كفيو الباطلة األحاديث من إحياء علـو الدين للغزإب، فيو(  ُ) 
الصوفية، كقد صنف أىل العلم مصنفات  ا٢بكماء، كمنحرُب طرائق من كزىد كرسـو آداب

 (َّْ -ّّٗ/ُُٗب الرد عليو، بل بعضهم أمر ٕبرقو. انظر: سّب أعبلـ النببلء )

ٙبقيق/الطالب: عبد  ْٗٗ(، السراج الوىاج تكلمة الكاُب ص ُِٗ/ُاحياء علـو الدين )( ِ) 
 الكرًن أبو حسْب 

 ( ُِٗ/ِإخبلص الناكم )(  ّ) 

 أ من ب ّْٗبداية لوح (  ْ) 

كحبس. انظر:  مقابلة على يدؿ صحيح أصل كالفاء كالكاؼ : العْباإلعتكاؼ لغة(  ٓ) 
بنية. انظر: غاية  مسجد ُب ٨بصوص شخص (، كاصطبلحا: لبثَُٖ/ْمقاييس اللغة )

 (ُِٔالبياف )ص: 

 جلس فيو ٤ببايعةُب )ب( كيندب منع من (  ٔ) 

 ُب )ب( متطرؽ(  ٕ) 
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 (ِ)كرجحو غّبٮبا عن ا٤باكردم (ُ)كنقل الشيخاف، ٢بلق الفقهاء كالقراء كلو بغّب ا٤بسجد
أف جلوس ا٤بفٍب أك ا٤بدرس ُب كبار ا٤بساجد يتوقف على إذف اإلماـ إف اعتيد كإال فبل 

اه لسكنو كفيو شرط من يدخلو قانخمسبل أك  (رباط)موضع من  (لىإ)السابق  (و)
ل يطيأك ٱبرج كلو ٕباجة ك  ذلك ا٤بوضع أم يعرض عنو (لم يترؾ ما) أحق بو من غّبه

عنو عرفا فحينئذ السابق إليو بعده أحق بو ٖببلؼ ما إذا خرج ٢باجة أك سكن  توغيب
و كإف سكنو غّبه أك ٓب ٱبلف فيو عرفا فهو باؽ على حق غيبتوبيتا منو كغاب كٓب يطل 

كال ٲبنع ، متاعو أك دخلو بغّب إذف اإلماـ ألنو ألفو مع سبقو إليو كلعمـو ا٢بديث السابق
أف ا٤براد  (ّ)غّبه من سكناه فيو مدة غيبتو على أف يفارقو إذا حضر كرجح ابن الرفعة

حق من بطل ال يست (ْ)[ ُب زمن الواقف كمن ٍب قاؿ غّبهُ/ّّٕعرؼ ذلك ا٤بكاف ]
، كقفت ُب زمن عهد فيو ٗبطالبها ةها إال ُب مدرستاألشهر الثبلثة من غّب عذر جامكي

أك يكوف الواقف صرح بذلك ٖببلؼ ما كقف ُب زمن ٓب يعهد فيو ذلك فبل ٘بوز 
تو من بضم أكلو كنصب غيب ة(طل غيبيأو )قطعا كقولو:   ق ا١بامكيةالبطالة كال يستح

لكن أفٌب ابن  كظاىر كبلمو كغّبه أنو ال ٰبتاج ُب الدخوؿ إٔب إذف الناظر، زيادتو
على ما  (ٕ)ٖببلؼ للعرؼ كاعتمده ابن الرفعة كٞبلو ابن العماد (ٔ)كالنوكم (ٓ)الصبلح

                                                           

 ( ِٖٗ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِِٔ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب:  ماجد األٞبدم  ََِاإلبتهاج ص (  ِ) 

 ٙبقيق/الطالب: مسعد السناين  ُِٕ – ُِٔا٤بطلب العإب ص (  ّ) 

 ٙبقيق/الطالب:  ماجد األٞبدم  َِِاإلبتهاج ص (  ْ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبد الكرًن أبو حسْب  َِٓالوىاج تكملة الكاُب ص  السراج(  ٓ) 

 ( َُٔ/ُفتاكل النوكم )(  ٔ) 

 ( ِِّ/ٔ(، حاشية الشركاين على التحفة )ُِٓ/ّمغِب اتاج )(  ٕ) 
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كل من إذا جعل الواقف لو منع من شاء كإسكاف من شاء كإال ٓب ٰبتج إٔب إذنو بل  
سبق إٔب السكُب فهو أحق ُّا كليس للناظر منعو ألنو استحقها بشرط الواقف كتوقف 

كال يزعج ا٤برتفق بالشارع ك٫بوه كا٤بسجد  فيو ٤با فيو من االفتيات على الناظر (ُ)شيخنا
ؼ على كالرباط كإف طالت إقامتو كسكناه حيث ال شرط للواقف كال عرؼ ُب ا٤بوقو 

ا٤بسافرين فبل يزاد فيو على ثبلثة أياـ بلياليها كإف ٓب يعينها الواقف: نعم إف عرض 
أخذا من قوؿ  (ّ)كالزركشي  (ِ)٣بوؼ أك مطر مكث إٔب زكالو كما ٕبثو ا٤بصنف

ك أمطار أ: ال ٲبكن من اإلقامة ُب ربط ا٤بارة إال ٤بصلحتها أك ٣بوؼ تعرض (ْ)الشيخْب
د ا٤بسافر كال غّبه عليها فإف ٓب يقيد با٤بدة كال يز ف مدة ٓب بتواتر كمٌب شرط الواق

على طلبة العلم  فتفيقيم الطالب ُب مدرسة كق كقفو با٤بسافرين عمل بالعرؼ فيما
 إذا أنو (ٔ)كغّبه (ٓ)كأخذ منو السبكي، حٌب ينقضي غرضو أك يَبؾ التعلم كالتحصيل

ما  (ٕ)ا١بامكية من ٥بم قرر لو الدرس كحضور بالعلم لبلشتغاؿ أشخاص مدرسة ُب نزؿ
يستوعب غلة كقفها ال ٯبوز أف يزاد عليهم ٗبا ينقص معلومهم ا٤بقرر ٥بم ٤با فيو من 
اإلضرار ُّم كا٣بانقاة كىي ديار الصوفية كالشارع فيما مر إذ ال ٲبكن الضبط بنحو ما 

من ٫بو أكل كشرب كنـو ال سكُب نعم ذكر كلكل أحد دخوؿ ا٤بدارس ٤با اعتقد فيها 
                                                           

 ( ُْٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ُ) 

 ( ُِٗ/ِإخبلص الناكم )(  ِ) 

 طالب:  عبدالكرًن أبو حسْب ٙبقيق/ال َّٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ّ) 

 ( ََّ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِِٖ/ٔ) فتح العزيز(  ْ) 

 ٙبقيق/الطالب:  ماجد األٞبدم  َِْ – َِّاإلبتهاج ص (  ٓ) 

 ( ُّٓ/ّ(، مغِب اتاج )ِْٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٔ) 

االكقاؼ. انظر:  من الوظائف أصحاب معرب، ركاتب فارسي لفظ: : ا١بامكيةا١بامكية(  ٕ) 
 (ُٖٓمعجم لغة الفقهاء )ص: 
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د كنازع ابن يكإف اعت، للفقيو ذلك مطلقا للعرؼ ككذا لغّبه إف شرط الواقف كإال فبل
 (و)ُب إطبلؽ الشرب كٕبث منع غّب الفقهاء من ا٤بياه ا٤بوقوفة على شرُّم  (ُ)الرفعة

إف ٓب يكن ف، ٓب يتسع مكانو أحق من غّبه (مباح)ظاىر أك باطن  (إلى معدف)السابق 
سبق قدًن عند ا٤بشاحج بالقرعة كإف كاف أحد ا٤بتشاحْب يأخذ للتجارة كاآلخر يأخذ 

قياسا على ما مر ُب  (ّ)كما ٕبثو األذرعي (ِ)]قدـ[ للحاجة فإف كاف أحدٮبا مسلما 
كتقييده كالظاىر با٤بباح من زيادتو كإ٭با تقدـ  (ْ)نظّبه ُب الشارع كذكر ا٤بعدف الباطن

عرفا بالنسبة ألمثالو ألنو مشَبؾ بْب الناس   (بقدر حاجتو)القارع أك ا٤بسلم السابق أك 
إٔب قضاء كطره أك حاجتو إذ ىو ا٢باجة كما ُب  (ٓ)كقوؿ ا٢باكم، كا٤باء ا١بارم ك٫بوه

فبل اعَباض عليو بأنو يقتضي ٛبكينو من أخذ ما يشاء كال يزعج قبل ذلك  (ٔ)الصحاح
 امقامو زيادة على العادة ٖببلؼ ما إذ (ما لم يطل) :بقولو زاد التصريح بو (ٕ)تقييد

 مزعج (ٖ)قصد فوؽ ا٢باجة أك أطاؿ كذلك ككاف مقامو ٲبنع غّبه أك يضر بو فإنو ٲبنع
[ شدة ِ/ّّٕألف عكوفو عليو كالتحجر ا٤بانع من األخذ كفارؽ مقاعد األسواؽ ]

ف قولو: ما ٓب يطل ليس كإذا تأملت ما قررت بو كبلمو علمت أ، ا٢باجة إٔب نيل ا٤بعادف
لو كبّب جدكل ألف ا٤بدار على التقدير بقدر حاجتو ا٤بذكورة كإف طاؿ على أنو يوىم 

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: مسعد السناين  ُِٖا٤بطلب العإب ص (  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

 ( ّٔٓ- ّٓٓ/ّقوت اتاج )(  ّ) 

 ب من ب ّٓٗبداية لوح (  ْ) 

 (ِّٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ٓ) 

 ( ْٖٔ/ِصحاح )ال(  ٔ) 

 ُب )ب( بقيد(  ٕ) 

 ُب )ب( بدكف ٲبنع(  ٖ) 
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أنو إذا طاؿ كإف ٓب يفرغ حاجتو كليس كذلك إذ ال يتصور طوؿ قبل فراغ ا٢باجة أما 
أما إذا اتسع مكانو فكل يأخذ من جانبو كقيد ابن ، ا٤بملوؾ فبل يستحق أحد منو شيئا

ا٤بقدـ ٗبا داـ ُب ذلك ا٤بكاف فإف انصرؼ فغّبه ٩بن سبق أكٔب ما ٓب  قيةحأ (ُ)فعةالر 
ينصرؼ أيضا كاعلم أف ا٤بياه إما مباحة كىي النابعة ٗبحل ال ٱبتص بأحد كال صنع 

٤با صح من قولو صلى ، لآلدميْب ُب إجرائو كاألكدية كاألهنار كالسيوؿ فالناس فيها سواء
كقد يعرض ما يقتضي  (ِ)«شركاء ُب ثبلثة ا٤باء كالكؤل كالنار الناس»ا عليو كسلم: 

كتقدـ حاجة  مر تنافسا تقدًن بعضهم على بعض فإذا ضاؽ على من جاء معا أك
من ىذا  كإذا أراد قـو سقي أراضيهم، االستعماؿ كالبهائم على حاجة الزرع كاألشجار

فاألعلى أكال  (يسقي األعلى)فيما إذا ٓب يف  (و)ا٤باء فإف كَب بالكل يسقي من شاء 
.........  قبل الثاين كىكذا األقرب (ّ)على األكؿ خبلفا ٤با ُب األنوارفأكال كا٤براد باأل

كىو الذم كقع إحياؤه بعد  (ال حادث)من زيادتو  حبالتصري (ْ)إٔب النهر كما أفاده
 بأف األكؿ ىو األقرب غّب يسقي قبل األكؿ كإف كاف أقرب إٔب النهر كمن األكؿ فبل

إليو حرم على الغالب من أف من أحيا بقعة ٰبرص على قرُّا من ا٤باء لسهولة السقي 
كخفة ا٤بؤنة كقرب عركؽ الغراس من ا٤باء كمن ىنا تقدـ أف األقرب إٔب البئر إف اجحتوا 

أنو ال بد من اإلقراع كىو متجو كإ٭با ٲبتنع  (ٓ)يدفعو كجهل السابق لكن ٕبث األذرع
                                                           

 ٙبقيق/الطالب: مسعد السناين  َُٗا٤بطلب العإب ص (  ُ) 

( ُب كتاب ِِْٕابن ماجة من حديث  من حديث ابن عباس رضي ا عنهما برقم ) (  ِ) 
بعضها (، قد جاء ىذا ا٢بديث بأسانيد ِٖٔ/ِثبلث ) ُب شركاء ا٤بسلموف الرىوف باب 

 (ٕٔ/ٕصحيحة كبعضها معلولة، نظر البدر ا٤بنّب )

 ( ُٖٗ/ِاألنوار )(  ّ) 

                                                                  (َِِ/ِإخبلص الناكم )(  ْ) 

 ( َْٓ/ّقوت اتاج )(  ٓ) 
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 (ُ)لو كما أفادهمثبتقدٲبو على ايي  (ضيق)تقدًن ا٢بادث كما علم ٩با تقرر فيما إذا 
التصريح من زيادتو بأف ٓب يف ا٤باء ُّما كإال سقى كل ما شاء مٌب شاء ألف الغرض أنو 

 (ِ)بذلك عما أكٮبو قوؿ أصلويسع ا١بميع كسلم بالتعبّب  (مباح]ماء[ من )السقي 
حرم بنفسو من أف كل ما جرل بنفسو مباح كإف كقع ُب ملك إنساف كليس كذلك  
كما يعلم ٩با يأٌب كمعُب تقدًن األكؿ فاألكؿ أف كل كاحد ٰببس ا٤باء إٔب أف يبلغ 
الكعبْب ٤با صح أنو صلى ا عليو كسلم قضى بذلك كالتقدير بو ىو ما قالو 

بعد  (ٖ)لكن نقل الشيخاف، (ٕ)كغّبه (ٔ)(ٓ)كارر  (ْ)ذلك اتبعهم ا٢باكمكل، (ّ)ا١بمهور
 (كالعادة)ذلك عن ا٤باكردم أف األكٔب التقدير بأف كل كاحد منهم يقدـ بقدر حاجتو 

كما ُب ا٢بديث كاقعة  (ُِ)كجـز بو ا٤بتوٕب (ُُ)كغّبٮبا (َُ)كاألذرعي (ٗ)كاعتمده السبكي

                                                           

 ( َِِ/ِإخبلص الناكم )(  ُ) 

 (ِّٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ِ) 

( مغِب اتاج ْْٓ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )َّٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َٕٓ/ٕلبياف )ا( ّ) 
 (  ّّٓ/ٓ(، هناية اتاج )ُٕٓ/ّ)

 (ُّٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ْ) 

ارر ُب الفقو الشافعي للرافعي، نظم ٨بتصر ُب األحكاـ، ٧برر عن ا٢بشو كالتطويل، ناص (  ٓ) 
 (ٕقاكيل. انظر: ارر )ص: على ما رجحو ا٤بعظم من الوجوه كاأل

 (ِّٖارر )ص: (  ٔ) 

 (  ّٗٓ/ِاإلقناع )(  ٕ) 

 ( ْْٓ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )َّٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِّٓ/ٔ) فتح العزيز(  ٖ) 

 ٙبقيق/الطالب:  ماجد األٞبدم  ِْٖاإلبتهاج ص (  ٗ) 

 ( ّٗٓ/ّقوت اتاج )(  َُ) 

 (ّٔٗ/ُركض الطالب )(  ُُ) 

 ٙبقيق/الطالب:  ماجد األٞبدم  ِْٖتهاج ص اإلب(  ُِ) 
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از فاألكٔب كاألضبط التقدير با٢باجة ألهنا ٚبتلف حاؿ مع احتماؿ أنو عادة أىل ا٢بج
باختبلؼ األرض كباختبلؼ ما فيها من زرع كشجر كبوقت الزراعة ككقت السقي 

من السقي إٔب الغاية ا٤بذكورة ألف ا٢بق لو كلو ا٬بفض بعض أرض األعلى  (وحـر منعو)
سقى أحدٮبا  ٕبيث يأخذ فوؽ ا٢باجة قبل سقي ا٤برتفع منها أفرد كل منهما سقي بأف

أرضا اثنْب  تادٙبقدـ كلو  (ُ)سقي اآلخر فإف احتاج األعلى للسقي مرة أخرل  سد ٍب
النهر من موضعْب متحاذيْب قدـ أحدٮبا بالقرعة إف أحييا دفعو أك جهل  أراد شق كأ

كٲبنع من أراد إحياء موات إف ضيق على ، (ِ)[ كما قيد بو األذرعيُ/ّّٖأسبقهما ]
ق األرض ٗبرافقها كا٤باء من أعظم مرافقها كقيده القاضي أبو السابق ألنو استح

أنو ال  (ٓ)ٗبا إذا كانت أقرب إٔب رأس النهر لكن قضية كبلـ الشيخْب (ْ)كغّبه (ّ)الطيب
ذلك  (ٔ)دـ إرادةعفرؽ كأنو يتقيد بإرادة سقي ذلك من النهر كىو ظاىر كال نظر عند 

مانع من ذلك  (ٕ)بلهم أك معهم ألنو اللكوف ذلك يصّب ذريعة إٔب استحقاقو السقي ق
كعمارة ىذه األهنار من بيت ، كإال فهم يقدموف عليو كما مر، حيث فضل عنهم شيء

 ءناب زا٤باؿ كلكل أحد بناء قنطرة كرحى عليها إف كانت ُب موات أك ملكو كإال جا
فر القنطرة مطلقا إف كانت ُب عمراف كاسع كيأذف اإلماـ إف كانت ُب عمراف ضيق كح

 (وملك)١بناح فيو ع اا شر إف ٓب يضر با٤ببلؾ ك البئر للمسلمْب ُب الشارع كبناء الرحى
                                                           

 أ من ب ّٓٗبداية لوح (  ُ) 

 ( َْٓ/ّقوت اتاج )(  ِ) 

 ( ِِٗ/ٔ(، حاشية العبادم على التحفة )ْْٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 

 ( ّٔٗ/ُركض الطالب )(  ْ) 

 ( َّٔ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِّٔ/ٔ) فتح العزيز( ٓ) 

 ُب )ب( إرادتو(  ٔ) 

 ُب )ب( بدكف )ال((  ٕ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

405 

أك حوض كإف ٓب يستقر فيو فليس لغّبه مزاٞبتو فيو   (ء)بإيعاعا لو باتىذا ا٤باء ا٤بباح 
كال ٲبلك عْب ر شريكا فيو اتفاقا ضجاره منو إليو ٓب ي ء منكما لو احتطب فلو أعاد ما

ما دخل منو ُب ملكو لكن ال ٯبوز لغّبه الدخوؿ إليو ببل إذنو فإف فعل أٍب كملكو 
أنو لو دخل داره فأغلق عليو  (ّ)(ِ)أخذا من كبلـ صاحب البياف (ُ)كٕبث الزركشي

اثناف مثبل  (ْ)أم ا معا(وإف جاء)دخل إٔب ملكو  صيد و علىغلقباُّا ملكو كما لو أ
عنهما قدـ السابق بقدر كفايتو إال أف يكوف مسقيا  (ضاؽ)قد  (و)با إٔب ماء مباح مرت

قد ضاؽ عنهما أيضا قدـ العطشاف  أك معادا لدكابو كا٤بسبوؽ عطشانا فيقدـ ا٤بسبوؽ
 (ٓ)بينهما كإف كاف أحدٮبا ذميا قاؿ ا٤باكردم (أقرع)فإف استويا عطشا أك غّبه 

اآلدميْب بل إذا ارتوكا استؤنفت القرعة بْب للقارع أف يقدـ دكابو على  سكلي (ٔ)كالركياين
الدكاب كال ٰبمل على القرعة ا٤بتقدمة ألهنما جنساف كتعبّبه ٗبعا أصوب من تعبّب 

أما ، ىذا كلو ُب األهنار ا٤بباحة كما مر، با٤بساكقة ألهنا التعاقب (ٖ)كالغزإب(ٕ)أصلو
ن الوادم فا٤باء باؽ على األهنار كالسواقي ا٤بملوكة فمن حفر هنرا يدخل فيو ا٤باء م

                                                           

 ٙبقيق/الطالب:  عبدالكرًن أبو حسْب  ّْٗالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ُ) 

البياف شرح ا٤بهذب للعمراين، بْب فيو رٞبو ا أنو ألف كتابا قبل ىذا ٝبع فيو مسائل ٓب (  ِ) 
ا ليس منو تذكر ُب ا٤بهذب، لكنو أغفل مذاىب ا٤بخالفْب خشية التطويل، ٍب رال أنو البد ٩ب

 (ّ/ُبد، فألف البياف. انظر: البياف )

 ( َٓٓ/ٕالبياف )(  ّ) 

 ُب )ب( بدكف )أم((  ْ) 

 ( ْْٗ/ٕا٢باكم الكبّب )(  ٓ) 

 ( ِٖٗ/ٕٕبر ا٤بذىب )(  ٔ) 

 (ِّٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ٕ) 

 ( ّّٔ/ّالغرر البهية )(  ٖ) 
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كالسيل يدخل ُب ملكو كلغّبه الشرب كسقي الدكاب   و أحق ب مالك النهر إباحتو لكن
ر هنر فوقو إف ضيق عليو كإذا حفره ٝبع ملكوه بقدر دلو ال حفكاالستعماؿ منو كلو ب

فإف شرطوا أف شراكتو بينهم تكوف على قدر ملكهم ، (ُ)أعما٥بم كما سيذكره ا٤بصنف
رض كاف عمل كل منهم على قدر أرضو كمن زاد متبع ما ٓب يكرىو الباقوف أك من األ

ة يشرطوا لو عوضا فّبجع بأجرة ا٤بثل للزائد كال يقدـ األعلى ىنا الستوائهم ُب ا٤بلك
اكمة أك ٫بوىا كلكل الرجوع مٌب يٖببلفو فيما مر ك٥بم اقتساـ ما بو با٣بشبة اآلتية كم

فيها  خذدكف اآلخر لزمو أجرة نوبتو من النهر للمدة الٍب أ شاء فإف كاف بعد أخذ نوبتو
نوبتو ك٥بم اقتساـ النهر العريض كال إجبار فيو كما ُب ا١بدار ا٢بائل كليس ألحد توسيع 

فيها ا٤باء إٔب أرضو كال تأخّبه كفارؽ ما  ٯبرلفم النهر كال تضييقو كال تقدًن رأس ساقية 
نسدة بأنو ٍب ينصرؼ ُب جداره كىنا ُب ا٢بالة لو قدـ باب داره إٔب رأس السكة ا٤ب

كال أف يغرس شجرا ، ا٤بشَبكة كال أف ٯبرم فيو ما ٲبلكو كال أف يبِب قنطرة أك رحى عليو
، [ كتبقيتو عليهم ٕبسب ا٤بلكِ/ّّٖك٫بو عمارتو ] (ِ)على حافتو إال برضى اآلخر

يد ب دجأرض ك  كلك  (ْ)كما رجحو األذرعي (ّ)]بنفع العمارة[ كإف اختص بعضهم 
لكو ألهنم ٗبكم ٥بم ٰب (ٓ) يدر أنو حفر أك ا٬برؽو ٓبكل  بوالإأىلها هنر ال يسقى 

فلو رأينا ٥با ساقية منو كٓب ير ٥با شربا من ٧بل آخر حكمنا عند ، أصحاب يد كانتفاع
نو جعلناه على ما منو عمبل بالظاىر كإذا تنازعوا ُب قدر أنصبائهم بالتنازع بأف ٥با شر 

                                                           

 ( ُِِ/ِإخبلص الناكم )(  ُ) 

 ُب )الباقْب( (  ِ) 

 ساقط من )أ( ( ّ) 

 ( ْٓٓ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )َٓٓ/ّقوت اتاج )  (ْ) 

 ب من ب ّٔٗبداية لوح (  ٓ) 
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ُب رده كإما ٨بتصة  (ِ)كإف أطاؿ البلقيِب (ُ)نصبائهم منها كما صححو ُب الركضةقدر أ
فمن حفر بئرا ُب موات الرتفاقو ُّا اختص ُّا ، ببعض الناس كىي مياه األهنار كالقنوات

أم ألجل  (رفقا)ُب ا٤بوات  (ر حفرىائب)حافر  (قدـ)من ٍب  (و)كٗبائها كا٤بالك 
من سبق إٔب ما ٓب ٣بب  (حتى يرتحل)رعو بالشرب منها ارتفاؽ نفسو أك دكابو أك مزا

قصد شيء بر كافورة للمارة أكال ئالسابق فإذا ارٙبل صارت الب يسبق إليو مسلم
كحكمها أنو كأحدىم كإف حفرىا للتملك أك ُب ملكو أك انفجر فيو عْب ملكها كملك 

فرت لبلرتفاؽ ح (رئبذؿ فضل ب)عليو  (ووجب)لكو كالثمرة كاللنب ٗبألنو ٭با  ىاءما
يب أك غر من اآلدميْب  (قتلمس)كىذا من زيادتو أك للتملك أم ما فضل عن شربو 

حاجة )من ماشيتو كزرعو كشجره ألجل  (و)مقيم يدفع بو العطش كىذا من زيادتو 
ال ٛبنعوا فضل ا٤باء  ٣بب الصحيحْب ٍبه أم حيوانات ٧بَبمة لغّبه كلو أقاـ غّب  (ماشية

أم من حيث أف ا٤باشية إ٭با ترعى بقرب ا٤باء فإذا منع منو  (ّ)لتمنعوا بو فضل الكؤل
مو ٓب يلز  الإنها من كركد البئر إف ٓب يضر بو ك يكٛبفقد منع من الكؤل كيلزمو مع ذلك 

 (مرعى)أم ىناؾ  (ثم)لو ٥با إف كاف بذ٧بل كجوب  (و)كللرعاة استيفاء فضل ٤باء ٥با 
ه ُب إناء أك ٫بوه كإال فبل ٯبب رز مباح كٓب ٯبد ماء مبذكال لو مباحا كاف أك ٩بلوكا كٓب ٰب

                                                           

 ( َّٖ/ٓركضة الطالبْب )(  ُ) 

 ( ْٓٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ِ) 

 إف: قاؿ من أخرجو البخارم من حديث أيب ىريرة رضي ا عنو ُب كتاب ا٤بساقاة باب(  ّ) 
 «ا٤باء فضل ٲبنع ال: »كسلم عليو ا صلى النيب لقوؿ ركلي حٌب با٤باء أحق ا٤باء صاحب

 كذا أخرجو مسلم من حديث أيب ىريرة ُب كتاب ا٤بساقاة باب،  (ِّْٓبرقم ) (َُُ/ّ)
 بيع بذلو، كٙبرًن منع الكؤل، كٙبرًن لرعي إليو كٰبتاج بالفبلة يكوف الذم ا٤باء فضل بيع ٙبرًن

 .(ُٔٔٓبرقم ) (ُُٖٗ/ّالفحل ) ضراب
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بذلو كالتقييد بذلك من زيادتو ُب العادة كال ٯبب بذؿ فضل الكؤل ألنو ال يستخلف ُب 
طوؿ فبطوؿ ا٤بكث ُب أرضو ٖببلؼ ا٤باء كمعُب يو ُب العادة كزمن رعيو لو ا٢باؿ كيتم

للغّب فبل ٯبب  (زرع)ل ءيلزمو إعارة آلة استقا (ال)كجوب البذؿ التخلية بينهم كبينو ؼ
ية ما تقرر تقدًن حاجة قضبذلو كسائر ا٤بملوكات ٖببلؼ ا٤باشية كما مر ٢برمة الزكج ك 

َبمة كإف خشي ىبلكها كىو ٧بتمل كما كجب بذلو من زرعو على حاجة ماشية غّبه ا
ر ٤با صح من النهي عن بيع فضل ا٤باء طا٤باؿ ال يصح بيعو ٖببلؼ بيع الطعاـ للمض

جواز  (ُ)]حل[كفارؽ  يهماكإ٭با يصح بيع ا٤باء ٤باشية أك زرع إف قدر بكيل أك كزف ال بر 
ىوف منو ُب شرب الشرب من ماء السقاء بعوض بأف االختبلؼ ُب شرب اآلدمي أ

ٕبل الشرب كسقي الدكاب من ا١بداكؿ كاألهنار  (ِ)كأفٌب العز بن عبد السبلـ، غّبه
ا٤بملوكة إف ٓب يضر السقي ٗبالكها إقامة لئلذف العرُب مقاـ اللفظي كالقناة كالبئر فيما 

ها ككجوب البذؿ كغّبٮبا لكن حفرىا َّرد االرتفاؽ نادر فإف ملكها ئتقرر من ملك ما
قسمة ا٤باء لضيقو كأرضو مستوية عرضت فيو خشبة مستوية العلو كالسفل  كارادأك  ٝبع

متساكية أك متفاكتة ٗبقادير ا٢بقوؽ فيجوز تساكيها مع تفاكت ا٢بقوؽ لكن  ما ثقبفي
الذم  وقبتاف كيتصرؼ كل ُب مائثكلذم الثلثْب  ةقبث[ ُ/ّّٗلذم الثلث مثبل ]

 شرب ٥با من النهر ألنو ٯبعل ٥با شربا ٓب ألرض ال وخصو بالقسمة ٗبا شاء إال سوق
أراضيهم من  يسكوف من (ّ)ييكن كلكل الرجوع مٌب شاء إف اقتسموا مهايأة كلو بَباض

فمن  (ْ)فهي مسا٧بة من األكلْب بتقدًن األخّبين كليست مبلزمة أكدية مباحة ٤بهايأة

                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

 ( َِٓ/ّ(، مغِب  اتاج )ّٗٓ/ِ(، اإلقناع )ْٔٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ِ) 

 ُب )ب( تراضى(  ّ) 

 ُب )ب( ببلزمة(  ْ) 
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 منهم مكن من سقي أرضو  (ُ)يرجع

على قدره مباشرة أك  (ِ)أم (بحسب عمل)حفره ٝبع يكوف بينهم  (كة نهروشر )
خر الثلث آاتفاقا كما مر بتفصيلو كما يتعلق بو فإذا عمل كاحد من ثبلثة النصف ك 

كذلك   (ْ)الشركة منهم (ّ)]كانت[خر السدس أك اتفقوا على العمل كذلك آك 
كؿ ثبلثة ثقاب متساكية لؤلسموف ا٤باء عند ضيقو با٣بشبة السابقة كفيها ستة أتقيف

كللثاين اثناف كللثالث كاحد كٯبوز تفاكهتما بقدر تفاكت ا٢بقوؽ أك با٤بهايأة كقد يتعْب 
أرض بعضهم من ا٤بقسم كما أف األكٔب قد يتعْب بأف يكوف ا٤باء ُب بعض األزماف  دلبع

 أقل منو ُب بعضها.

لل من صاحبو كانت زرعو ٗباء مغصوب ضمن بدلو كالغلة لو فإف ٙب ىفرع من سق
أطيب ٩با لو غـر البدؿ فقط كال ٲبنع من أشعل ناره ُب حط مباح انتفاعا ُّا فإف كاف 

اح ُّا أك منها بكاالستص ء٩بلوكا فلو ا٤بنع من االنتفاع ُّا باألخذ ك٫بوه ٖببلؼ االصطبل
 فبل ٲبنع منو.

                                                           

 ُب )ب( من رجع(  ُ) 

 أ من ب ّٔٗبداية لوح (  ِ) 

 ساقط من )أ((  ّ) 

 ُب )ب( بينهم(  ْ) 
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 باب في الوقف

حبس  :(ْ)كشرعا .ا٢ببس :(ّ)كىو لغة (ِ)يئةيمية ردٛبكاقف لغة ك  (ُ)]كقف[مصدر 
]مصرؼ مباح  تو علىبماؿ ٲبكن االنتفاع بو مع بقاء عينو بقطع التصرؼ ُب رق

إذا مات ابن آدـ "  (ٕ)إليها كأصلو خب مسلم (ٔ)ة مندكببقر  ومن يأٌب كى (ٓ)كجهة[
 (ٖ)"قة جارية أك علم ينتفع بو أك كلد صاّب يدعو لوصد انقطع عملو إال من ثبلث

فإف أريد كمالو فهو القائم   القبوؿ أصل أريد إذاكالظاىر أف ا٤براد بالصاّب ا٤بسلم 
على الوقف دكف الوصية  (ٗ)كالصدقة ا١بارية ٞبلها العلماء عبادٕبقوؽ ا كحقوؽ ال

                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

 ( َُْْ/ْالصحاح )(  ِ) 

 ( ُُُِ/ُاموس ايط )الق(  ّ) 

ٙبقيق/الطالب: مسعد السناين، السراج الوىاج تكملة الكاُب ص  َِٖا٤بطلب العإب ص (  ْ) 
 (.َِّ/ُ(، السراج )ْٕٓ/ِٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب، أسُب ا٤بطالب ) ّٗٓ

 ساقط من )أ((  ٓ) 

سعد السناين، ٙبرير ٙبقيق/الطالب: م ِٖٓ(، ا٤بطلب العإب ص ِّٕ/ْالوسيط )(  ٔ) 
 ( ُِّ/ٔالفتاكم )

مسلم بن ا٢بجاج بن مسلم ، ا٢بسْب أبو، الصادؽ ا٢بجة اَّود ا٢بافظ الكبّب اإلماـ ىو(  ٕ) 
 أربع سنة كلد إنو: ل، قي"الصحيح" ، صاحببن كرد بن كوشاذ، القشّبم النيسابورم

 كٟبسوف سبع كلو كستْب إحدل سنة مات بالفقو عآب مصنف إماـ حافظ كمائتْب، ثقة
 (ِٗٓ(، تقريب التهذيب )ص: ٖٓٓ/ُِسنة. انظر: سّب أعبلـ النببلء )

 اإلنساف يلحق ما أخرجو مسلم من حديث أيب ىريرة رضي ا عنو ُب كتاب الوصية باب(  ٖ) 
 .(ُُّٔبرقم ) (ُِٓٓ/ّتو )كفا بعد الثواب من

ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف، أسُب ا٤بطالب  َِِ(، اإلبتهاج ص ِٗٓ/ِالتدريب )(  ٗ) 
(ِ/ْٕٓ .) 
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ح أنو صلى ا عليو كسلم قاؿ لعمر با٤بنافع لندرهتا كلو قيل ٙبملها عليهما ٓب يبعد كص
" إف شئت حبست أصلها كتصدقت ُّا" رضي ا عنو كقد أصاب أرضا ٖبيب 

كىو أكؿ كقف ُب اإلسبلـ  (ُ)فتصدؽ ُّا على أنو ال يباع أصلها كال يوىب كال يورث
بة يزيدكف على ٜبانْب نفسا كأركانو أربعة الواقف على ا٤بشهور كقد كقف ٝبع من الصحا

 كشرطو صحة تبعو فحينئذ إ٭با يوجد 

ككافر كلو ٗبسجد كإف ٓب  (أىل تبرع) ما يأٌب إف صدر من (صحة وقف)
احتماؿ بعدـ صحة كقفو اعتبارا باعتقاده  (ِ)اعتبارا باعتقادنا كللبغوم ةيعتقده قرب

كصيتو بو كأعمى أخذا  ذو من بنائو كرمو كال ينففقاؿ: ٲبنع (ْ)(ّ)كجرل عليو الواحدم
فيصح كقفو من حيث ا٤باؿ على  ـماإبعض ك مكما يأٌب ك   ئيمن صحة كقف غّب ا٤بر 

أك يزيدكف  (ٕ)تبعا ١بمع عشرة (ٔ)كالنوكم (ٓ)معْب كجهو كما أفٌب بو ابن الصبلح
                                                           

 كيف الوقف أخرجو البخارم من حديث ابن عمر رضي ا عنهما ُب كتاب الوصايا باب(  ُ) 
 .(ِِٕٕ)برقم  (ُِ/ْيكتب؟ )

ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف،  ِِّاإلبتهاج ص ، ِٖٓ – ِٕٓفتاكل البغوم ن ص (  ِ) 
 ( ُِّ/ِٙبرير الفتاكم )

، علي بن أٞبد بن ٧بمد بن علي الواحدم، النيسابورم ا٢بسن أبو العبلمة، األستاذ اإلماـ(  ّ) 
 ساكه، لـز من التجار، كأصلو أكالد التأكيل، من ماءعل ، كإماـ"التفسّب" الشافعي، صاحب

 كستْب ٜباف سنة اآلخرة ٝبادل ُب بنيسابور عنو، مات كأكثر الثعليب إسحاؽ أبا األستاذ
 (ِّْ- ّّٗ/ُٖشاخ. انظر: سّب أعبلـ النببلء ) كقد كأربعمائة

 ( ِّّ/َُالتفسّب البسيط )(  ْ) 

 ( ٕ/ْ: ٧بمد البعيجاف، قوت اتاج )ٙبقيق/الطالب ِْٔ- ِْْاإلبتهاج ص (  ٓ) 

 ( ُٔٓ – ُٓٓ/ُفتاكل النوكم )(  ٔ) 

 ( ُّّ/ِالبعيجاف، ٙبرير الفتاكم ) ٧بمد: الطالب/ٙبقيق ِْٔ- ِْْ ص اإلبتهاج(  ٕ) 
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ي عن ا٤بذىب اك (ْ)كُب ا٤بطلب، ُب السّب (ّ)كأصلها (ِ)الركضة (ُ)لكبلـ ءكاقتضا
صحتو ألنو لو رأل ٛبليك ذلك ٥بم جاز كذكر أيضا قاؿ: ىو كالصريح ُب الصحة على 

ُب رده بالنسبة للوقف على معْب أك طوائف ٨بصوصة  (ٓ)ا٤بعْب لكن أطاؿ السبكي
ة با٤بصلح (ٖ)ا٤بنع ألنو منوط (ٕ)[ كغّبهِ/ّّٗ] (ٔ)كنقل غّبه عن الشيخ أيب حامد

فجوز كقف مالو ٛبليكو اباء كأف  (ٗ)كقد يقتضي التعبّب كتوسط العز بن عبد السبلـ
دارس كالربط دكف ما ليس لو ٛبليكو  يقف على جهة ا٣بب ما تستحقو تلك ا١بهة كا٤ب

كوقف الصاع على أكالده إذ ال مصلحة للمسلمْب ُب ذلك كلو كقف على جهة أكثر 
كأنت ، صح فيما يستحقو دكف غّبه. انتهى (َُ)ما يستحقو كنصف إقليم على مدرسة

خبّب بأف ىذا ال يناُب ما ذكره النوكم كغّبه ألف تصرؼ اإلماـ ُب ماؿ بيت ا٤باؿ 
 ألنو كوٕب اجور فإذا ٓب يكن ُب الوقف على ٫بو ةبالوقف كغّبه إ٭با ٯبوز با٤بصلح

عليو كإف  مصلحة ٓب يصح اتفاقا ال مكاتب من غّب إذف سيده كمفلس كمؤب  كلده
كاف الواقف ىو كليو الركن الثاين الصيغة باللفظ كالعتق بل أكٔب أك بإشارة األخرس 

                                                           

 ُب )ب( كاقتضاه كبلـ(  ُ) 

 (ِٕٕ/َُركضة الطالبْب )(  ِ) 

 (ّْٓ/ُُ) فتح العزيز(  ّ) 
  ٙبقيق/الطالب: مسعد السناين  ّّْ- ِّْا٤بطلب العإب ص ( ْ) 

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف  ِّٖاإلبتهاج ص (  ٓ) 

  ( ٕ/ْٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف، قوت اتاج ) ِْٕاإلبتهاج ص ( ٔ) 

 ا٤بصدراف السابقاف .(  ٕ) 

 (ََٖ/ْاألنوار ) ٕبار إليو. انظر: ٦بمع كضم بو لقع ، أم.منوط فهو : نيطمنوط ( ٖ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيد أٞبد  ُٖٗ(، اإلسعاد ص ٕ/ْقوت اتاج )(  ٗ) 

 ُب )ب( مدرستو(  َُ) 
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متأخركف كصرٰبو ٰبصل  (ُ)ا٤بفهمة أك بكتابتو أك كتابو الناطق مع نيتو كما رجحو ٝبع
ل ك٧ببس بق منها كموقوؼ كمست٤بشباأم كما  (ِ)(وحبست وسبلت)ىذا  (تفبوق)

تهارىا فيو شرعا كعرفا كتصدقت كما اشتق منو أيضا لكن إ٭با كاش (ّ)لكثرة استعما٥با
 ة٧ببس (صدقة)ُّذا  (تصدقت)يكوف صرٰبا إف كصف بلفظ ٩با سبق أك ٫بوه كقولو 

كصفها ٕبكم من أحكاـ  (أو)دة بأك مؤ  (أو موقوفة) (محرمة)أك حراما أك  ةسبلمأك 
صرافها إٔب ذلك عن الن (وىبتأو ال ) (باعتال )الوقف كقولو تصدقت ُّذا صدقة 

التمليك اض الذم اشتهر استعما٥با فيو كال يناُب تعبّبه بأك الداؿ على االكتفاء بأحد 
 (ٕ) أصلوّبعبتك  (ٔ)كجـز بو ابن الرفعة (ٓ)كغّبه (ْ)الوصفْب كىو ما رجحو الركياين

 كقياسو (ٗ)بالواك ألنو ٧بموؿ على التأكيد بقرينة ا٤بعُب قاؿ السبكي (ٖ)كالشيخْب
٢باؽ تصدقت الذم ىو كناية إا مر ٩باالكتفاء بقولو ال يورث كإ٭با أفاد انضماـ لفظ 

بالصريح ٖببلؼ نظّبه ُب سائر األبواب فإف ضم الكناية إٔب كناية أخرل ال يلحقها 
كحده صريح ُب إزالة ا٤بلك تطوعا أك كقفا مع  تصدقت لية بائن ألفخبالصريح كانت 

                                                           

 ( ِْٔ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ِٔ/ْقوت اتاج )(  ُ) 

 ُب )ب( حبستو كسبلتو(  ِ) 

 ب من ب. ّٕٗبداية لوح (  ّ) 

 (ُِٔ/ٕب )ٕبر ا٤بذى(  ْ) 
ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن ابو حسْب، أسُب ا٤بطالب  ٕٖٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص ( ٓ) 

(ِ/ِْٔ )  

 ٙبقيق/الطالب: مسعد السناين  ِْٕا٤بطلب العإب ص (  ٔ) 

 (ّْٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ٕ) 

 ( ِِّ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِْٔ/ٔ) فتح العزيز(  ٖ) 

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف  ُْٔاإلبتهاج ص (  ٗ) 
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وقف كاللفظ ا٤بذكور بعده يبْب أف ا٤براد الثاين ٖببلؼ إطبلؽ الشارع الصدقة على ال
ٗبا يقرب من ذلك كىو أف اللفظ حينئذ ال  (ُ)نظّبه من الطبلؽ كغّبه كأجاب النوكم

أف ٧بل ما مر إذا ٓب يعد االنضماـ كوف اللفظ نصا ُب  كقضيتويفهم منو غّب الوقف 
أم ىذا ا٤بكاف أك  (جعلتو) من الصرائح قولو:(و)معُب كاحد كإال صار صرٰبا كما ىنا 

 (مسجدا)ا٤بكاف ا٤بوصوؼ بكذا أك ذكر الضمّب ا٤بفيد لذلك من زيادتو كال بد منو 
من األلفاظ السابقة إلشعاره  (ِ)فيصّب بو مسجدا كإف ٓب يقل  كٓب يأت بشق

 وة ككناية ُب خصوصية كقفيصريح ُب الوقف ةفتو للصبلقبا٤بقصود كاشتهاره فيو كقولو ك 
جعلو مسجدا ٖببلؼ ما لو بناه على ىيئة ا٤بسجد كقاؿ:  نيةحتاج إٔب فيا مسجد

فيو كنول جعلو  صلى فإنو ال يصّب بذلك مسجدا أك إف (ّ)ة ]فيو[أذنت ُب الصبل
إال أف يكوف البناء ٗبوات فيصّب  (ٔ)كالركياين (ٓ)كا٤باكردم  (ْ)مسجدا قاؿ ابن الرفعة

[ معها يغِب عن القوؿ أم فيما يبُب ُب ُ/َّْمسجدا بالبناء كالنية ألف الفعل ]

                                                           

 ( ِِّ/ٓركضة الطالبْب )(  ُ) 

 ُب )ب( بشيء(  ِ) 

 ساقط من )أ((  ّ) 

 ٙبقيق/الطالب: مسعد السناين  ُُْا٤بطلب العإب ص (  ْ) 

 َِْٙبقيق/الطالب: مسعد السناين، اإلبتهاج ص  ُُْنقلو ابن الرفعة ُب ا٤بطلب ص (  ٓ) 
، الغرر البهية ّٖٓاف، السراج الوىاج تكملة الكاُب ص ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيج

(  كٓب أجده ُب ا٢باكم الكبّب أك  اإلقناع أك ِْٕ/ّ(، الفتاكل الفقهية الكبل )ّّٔ/ّ)
 األحكاـ السلطانية  كا ا٤بستعاف. 

ٙبقيق/الطالب: عبدا سيد أٞبد، الفتاكل  ُِٗ(، اإلسعاد ص ُّ/ْقوت اتاج )( ٔ) 
 ( ُٔٓ/ّالكبل )الفقهية 
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قاؿ  (ِ)اآلٌب كإف خالف فيو الفارقي (ُ)ا٤بوات كىو متجو أخذا من كبلـ الرافعي
: ا٤بوات ٓب يدخل ُب ملك من أحياه مسجدا كإ٭با احتيج للفظ إلخراج ما  (ّ)السبكي

 (ٓ)كاإلسنوم  (ْ)كاف ُب ملكو عنو كصار للبناء حكم ا٤بسجد تبعا كأجرل الزركشي
ذلك ُب ا٤بدارس كالربط كالبئر افورة ُب ا٤بوات للسيل كا٤بقبة اياة كذلك كغّبىا 

ُب إحياء ا٤بوات كٕبث أنو لو قاؿ أذنت ُب االعتكاؼ فيو  (ٔ)أخذا من كبلـ الرافعي
صار بذلك مسجدا لتوقف صحة االعتكاؼ على ا٤بسجد ٖببلؼ الصبلة كينبغي أف 

ىو لتضمن كبلمو اإلقرار بو ال لكوف ذلك صيغة إنشاء صّبكرتو مسجدا بذلك إ٭با 
وجد منو صيغة لذلك ٓب يكن كقفا باطنا كٝبيع ما مر صرائح ال يحٌب لو ٓب  ولوقف

ستغرب كىو انقساـ الصريح إٔب ما ىو صريح ا ما ٰبتمل غّب الوقف كإف اشتمل على
النية كالكناية مع مع  (بكناية)ال تتقيد الصحة ُّا بل يصح الوقف أيضا (و)من غّبه 

دة بىا أك دارم ٧برمة أك مؤ (أبدت)ىذه البقعة للمساكْب أك  (كحرمت)النية كما مر ك
الكاؼ الدالة على عدـ ا٢بصر ُب ذلك على أف التحرًن كالتأييد  (ٕ)كما أفاده من زيادة

كما  (أو تصدقت)كإ٭با يؤكد ُّما شيء من األلفاظ السابقة ، ال يستعمبلف مستقلْب
 (إف)نو لَبدده بْب الفرض كالنفل كإ٭با تكوف كناية ُب الوقف بقيد زاده بقولو: اشتق م

                                                           

 ( ِّٗ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 ( ُٔٓ/ّٙبقيق/الطالب: عبدا سيد أٞبد، الفتاكل الفقهية الكبل ) ُِٗاإلسعاد ص (  ِ) 

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف  َّْاإلبتهاج ص (  ّ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبد الكرًن أبو حسْب  ْٖٓ- ّٖٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ْ) 

 ( ُِّ/ٔا٤بهمات )(  ٓ) 
 ( ِّٗ/ٔ) فتح العزيز(  ٔ) 

 ُب )ب( بزيادتو (  ٕ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

426 

بو كتصدقت بو على الفقراء ألف التصدؽ على ا١بهة العامة  (عم)نول بو الوقف ك
إذ ىو  (فنوع ىبة)يعم بو بأف كاف على معْب كاحد أك ٝباعة  (الإو )، ٰبتمل التمليك

فبل يكوف كناية ُب الوقف بل صدقو فإهنا من أنواع ، اض (ُ)حينئذ صريح ُب التمليك
أما ُب الباطن ، أنو كناية فيو كىذا ُب الظاىر (ّ)كغّبه  (ِ)كاختار السبكي، ا٥ببة كما يأٌب

فتمليك الصدقة ٛبليك  (ٓ)كٓب يقل كأصلو (ْ)فيصّب كقفا كما صرح بو ٝبع متقدموف
 لصدقها بالوقف أيضا. ةصدقما٤بنافع الذم ىو الوقف مع أف ا٤براد نفيو كإال 

الركن الثالث ا٤بوقوؼ كىو كل عْب معينة ٩بلوكة تقبل النقل كٰبصل منها مع بقاء 
أم ٩بلوؾ أك  (في ملك) عينها فائدة أك منفعة يستأجر ٥با غالبا فبل يصح الوقف إال

أك أراضي ، قرعة كلو لغّب الواقف فيدخل كقف اإلماـ أراضي بيت ا٤باؿ على ما مر فيو
ؿ الوقف ا٤بتلف أك الربع ا٤بشَبط أف ذب ء على ما يأٌب فيو كا٢باكم ك٫بو الناظرالفي

أك مشاعا ٤با صح من   مفرزا عقارا كاف باإلٝباع أك منقوال (معين) فبو كيوق (ٔ)يشرل
 (ٕ)«كأما خالد فقد حبس أدراعو كأعتاده ُب سبيل ا»أنو صلى ا عليو كسلم قاؿ: 

كاألعتاد ما يعتد من مركوب كسبلح كآلة جهاد كلئلٝباع على كقف ٫بو ا٣بصر 
                                                           

 أ من ب. ّٕٗبداية لوح (  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف   َِْ، ُْٖاإلبتهاج ص  (  ِ) 

 ( ِْٔ/ٔ) فتح العزيز(، ّْْ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ّ) 

(، مغِب ِْٔ/ِظر: أسُب ا٤بطالب )صرح بو ا٤برعشي كسليم الرازم كا٤بتوٕب كغّبىم  ان(  ْ) 
 ( ّّٓ/ّاتاج )

 (ّْٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ٓ) 

 ُب )ب( يشَبم(  ٔ) 

: تعأب ا قوؿ أخرجو البخارم من حديث أيب ىريرة رضي ا عنو ُب كتاب الزكاة باب(  ٕ) 
 .(ُْٖٔبرقم ) (ُِِ/ِ) [َٔ: التوبة{ ]ا سبيل كُب كالغارمْب الرقاب كُب}
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كقف ُب ٝبيع األعصار كركل الشافعي رضي ا عنو أف عمر رضي ا عنو  ناديلكالق
كال يسرم الوقف فيو من جزء إٔب جزء كما ال يسرم  (ُ)مائة سهم من خيب مشاعا

و قابل لئلعتاؽ ٖببلؼ نء ا٤برىوف ألاالعتق إٔب جزء موقوؼ كإ٭با سرل العتق للجز 
[ ِ/َّْمسجدا كبو ] صحة كقف ا٤بشاع (ّ)كغّبٮبا (ِ)ا٤بوقوؼ كظاىر كبلـ الشيخْب

كقاؿ ٰبـر ا٤بكث فيو على ا١بنب تغليبا للمنع ك٘بب القسمة  (ْ)ابن الصبلحصرح 
، ا٤بكث فيو ما ٓب يقسم (ٔ)ُب كجوُّا كجوز البارزم (ٓ)لتعينها طريقا كنازع السبكي

كاألكؿ ىو األكجو  (ٖ): ال يصح الوقف من أصلو كجـز بو ابن الصباغ(ٕ)كقاؿ ابن الرفعة
دـ صحة االعتكاؼ فيو كعليو فبل فرؽ بْب أف كقدمت الفرؽ بْب حرمة ا٤بكث كع

تبعو كيفرؽ بينو  (َُ)كمن (ٗ)يكوف ا٤بوقوؼ مسجدا ىو األكثر أك األقل خبلفا للزركشي

                                                           

كالرقىب  كالعمرل الوقف أخرجو الشافعي من حديث ابن عمر رضي ا عنهما ُب كتاب(  ُ) 
، قاؿ األلباين: صحيح. انظر: إركاء (َُُٔبرقم ) (ٓ/ّالثمرة ) كتسبيل األصل ٙببيس باب

 .(ُّ/ٔالغليل )

 ( ُّْ/ٓركضة الطالبْب )(  ِ) 

 ( ُٖٗ/ّ(، حاشية إعانة الطالبْب )ْٕٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 

ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب، الغرر البهية  َٓٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ْ) 
(ّ/ّٔٔ) 

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف  ِّٔاإلبتهاج ص (  ٓ) 

(، الغرر البهية ُّْ/ِالبعيجاف، ٙبرير الفتاكم ) ٧بمد: الطالب/ٙبقيق ِْٔ ص اإلبتهاج(  ٔ) 
(ّ/ّٕٔ ) 

 ٙبقيق/الطالب: مسعد السناين  َّٖالعإب ص  ا٤بطلب(  ٕ) 

 ٙبقيق/الطالب: مسعد السناين  َٓٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ٖ) 

 ( ِّٔ/ٓ(، هناية اتاج )ِّٗ/ٔالتحفة ) حاشية العبادم على  ( ٗ) 

 ( ِّٔ/ٓهناية اتاج )(  َُ) 
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ف بأف ا٤بسجد بو ىنا شائعة ُب ٝبيع أجزاء األرض غّب متميزة آسّب فيو قر تفل ٞبكبْب 
 ف فإنوآالتميز ٖببلؼ القر ُب شيء منها فلم ٲبكن تبعية األقل لؤلكثر إذ ال بيعة إال مع 

النقل  (لنقي)نقل أم بمتميز عن التفسّب فاعتب األكثر ليكوف الباقي تابعا لو  (ُ)]غّب[
فائدة حاال أك  (ويفيد)من ملك شخص إٔب ملك آخر ألنو نقل ملك إٔب ا تعأب 

ة ليكوف صدق (ِ)ألنو يشرع (وىو باؽ)ماال كثمرة أك منفعة يستأجر ٥با غالبا كسكُب 
جارية فيما كجدت فيو ىذه الشركط كقف ٫بو األشجار لريعها كعبد كجحش صغّبين 

يرجى زكاؿ زمانتو كإف ٓب توجد منفعتو حاال كحلي للبس كمغصوب كالعجز  (ّ)كزمن
عن صرؼ منفعتو إٔب جهة الوقف حاال ال ٲبنع الصحة كعلو ٫بو دار أك مسجد كحده 

قربو ٰبتمل فيها ما ال ٰبتمل ُب  (ٓ)قفاو ٖببلؼ إجارتو لو ألف ال (ْ)كفحل للضراب
 (ٖ)كجـز بو ُب األنوار (ٕ)كابن الصبلح  (ٔ)ا٤بعاكضات كما ٓب يره كما صححو ُب الركضة

لو على  (ُُ)كعليو ال خيار لو إذا رآه كبناء ابن الرفعة، (َُ)عن شيخو (ٗ)كنقلو ابن الرفعة

                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

 ُب )ب( شرع(  ِ) 

 (ٖٗٗ/ِالكب. انظر: معجم اللغة العربية ا٤بعاصرة ) من ضعيف ا٤برض، أك : دائمالز ًمن(  ّ) 

 (ََٓ/ِالفقهية ) كاأللفاظ ا٤بصطلحات لؤلنثى. انظر: معجم الفحل : طركؽالضراب(  ْ) 

 ُب )ب( الوقف(  ٓ) 

 ( ُّٔ/ٓركضة الطالبْب ) (ٔ) 

 ( ُِّ/ِ(، ٙبرير الفتاكم )ِّٔ/ُفتاكل ابن الصبلح ) (  ٕ) 

 ( َُْ/ُاألنوار )(  ٖ) 

 ( ُِّ/ِٙبقيق/الطالب: مسعد السناين، ٙبرير الفتاكم ) َّّا٤بطلب العإب ص (  ٗ) 

ٙبقيق/الطالب: ٧بمد  ِّْالشريف عماد الدين. انظر: ا٤بصدر السابق، اإلبتهاج ص (  َُ) 
 (ٔ/ْالبعيجاف، قوت اتاج )

 ٙبقيق/الطالب: مسعد السناين  ُّّا٤بطلب العإب ص (  ُُ) 
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و ال يلـز من نئب ٯباب عنو بأفيو القوالف ُب بيع الغا (ُ)عبديو كقوؿ اَّموع خذكقف أ
فيو كقد كقف عمر رضي ا عنو أرض  (ِ)ذلك ترجيح البطبلف كإف نازع السبكي

ر الدكاعي على نقلو أفو بعيد ألنو ٩با يتيقفمن غّب أف يراه كاحتماؿ أنو ككل من  السواد
مؤجره أك موصى ٗبنفعتو مدة كقف كقفو  (مؤجرا)كاف مكانا   (ولو) (ّ)]كغّب ذلك[

مستأجرة كقفو ا٤بستأجر قبل انقضاء ا٤بدة أك  (ْ)الوارث أك بناء أك غراسا ُب أرض غّب
بعدىا لوجود الشركط السابقة ُب كل منها إلمكاف االنتفاع بو ُب ا١بملة كقيل ال يصح 

ة فيو ألهنا ٗبنفعتو أبدا أك مطلقا فباطل إذ ال منفع ىا٤بؤجر أما كقف ا٤بوص (ٓ)كقف
مستحقة للموصى لو كيستمر كقف البناء أك الغراس كإف قلع فإف ٓب ينفع فقيل يصّب 

كقاؿ  (ٕ)كذا اقتصر على ذلك الشيخاف(ٔ)ملكا للواقف كقيل للموقوؼ عليو ك
عقار بو كىو قياس ما يأٌب آخر  زءقار أك جع: الصحيح غّبٮبا كىو شراء (ٖ)اإلسنوم

وه فقاؿ: يقرب أف يقاؿ: يباع كيشَبل من جنسو ما يوقف ٫ب (ٗ)كذكر األذرعي، الباب
مكانو كأرش بعض قلعو يسلك بو مسلك الوقف فيستشرل بو شيء كيوقف على ملك 

يعِب معلقا عتقو ُّا كما يصح بيعهما  (مدبرا ومعتقا بصفة)كذا لو كاف (و)ا١بهة 
                                                           

 ( ُِّ/ِ(، ٙبرير الفتاكم )ِِٔ/ٔ(، ا٤بهمات )ُِٗ – َِٗ/ٗاَّموع )(  ُ) 

 (ُّّ/ِٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف، ٙبرير الفتاكم )  ِّٔ- ِّٓاإلبتهاج ص (  ِ) 

 ساقط من )أ((  ّ) 

 ُب )ب( بدكف غّب(  ْ) 

 ب من ب. ّٖٗح بداية لو (  ٓ) 

 ُب )ب( بدكف كاك(  ٔ) 

 ( ُّٔ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِْٓ/ٔ) فتح العزيز(  ٕ) 

  ( ِِٔ/ٔا٤بهمات )( ٖ) 

 ( ْٗٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٗ) 
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ذكره  لتقدـ سبب عتقها على كقفهما ىذا ما (بوجودىا)الوقف فيهما  (وبطل)
[  ُ/ُّْتفريعا حٌب على ا٤بعتمد أف ا٤بلك ُب ا٤بوقوؼ ] (ِ)تبعا للبغوم (ُ)الشيخاف

على الضعيف كىو أف ا٤بلك للواقف  (ٓ)إ٭با تعلق (ْ)بقوؿ كثّبين (ّ)تعأب كاعَبضو ٝبع
كعلى األكؿ ففارؽ ما لو باعو ا٤بعلق ٍب كجدت الصفة فإنو ال يعتق كال يبطل البيع بأف 

ا لو من أصلو ٖببلؼ الواقف ألف القصد غينيب عن التعليق بكل كجو فكاف ملالبيع أج
منو كمن التعليق التقرب بانفكاؾ القن على اختصاص اآلدمي فلم يكن الوقف بعد 

قطع تعلق الواقف بكل ي لذلك على أف يكوف ا٤بلك ُب الوقف  ال، التعليق ملغيا لو
 (ٔ)ة لو عمل السبب ا٤بتقدـ أعِب التعليق عليوكجو بدليل اتباع شرطو فلما بقي فيو شائب

ٖببلؼ ما إذا باعو فإنو ٓب تبق فيو شائبة فلم يعمل فيو السبب ا٤بتقدـ شيئا ال كقف 
شيء ٓب يوجد فيو ٝبيع الشركط السابقة كوقف ا٤بطعـو ألف منفعتو ُب استهبلكو كال 

أهنم  (ٖ)حكى اإلماـ (ٕ)كما ال تصح إجارهتا كُب أصل الركضة  نقدينيصح استئجاره كال
 كالرياحْب (ٗ)]فيو[منهما ا٢بلي بوقف العبد الصغّب كتردد ىو غأ٢بقوا كقفهما ليصا 

                                                           

 ( ُّٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِِٓ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 ( ُُٓ – َُٓ/ْالتهذيب )(  ِ) 

 ( ّٕٔ/ّ(، الغرر البهية )ُّْ/ِ(، ٙبرير الفتاكم )ِّٔ/ِالتدريب )(  ّ) 

ٙبقيق/الطالب: عبدا سيد  ُٔٗ – ُٓٗ(، اإلسعاد ص ّٕٔ/ّانظر: الغرر البهية )(  ْ) 
 أٞبد.

 ُب )ب( يعتق(  ٓ) 

 ُب )ب( عملو(  ٔ) 

 ( ُّٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِّٓ/ٔ) فتح العزيز(  ٕ) 

 ( ّْٓ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ٖ) 

 ساقط من )أ((  ٗ) 
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مدة  قائهابلأف ٧بلو ُب اصودة دكف ا٤بزرعة للشم  كقضيتو ا٤بشمومة لسرعة فساده
عة كقاؿ ك ط الظاىر الصحة ُب ا٤بزر يُب شرح الوس (ِ)ٍب قاؿ النوكم (ُ)]كمن[

كا٤بسك كعن ىذه  يصح كقف ا٤بشمـو الدائم نفعو كالعنب (ْ)كابن الصبلح (ّ)ا٣بوارزمي
احَبزنا بقولنا فيما مر غالبا ألف استيجار ىذه كإف كاف صحيحا مع عدـ صحة كقفها 
لكنو نادر ال غالب ككوقف ا٤ببلىي ٢برمة االنتفاع ُّا فهي كا٤بعدـك كقلب ٫بو صيد 

فارؽ العتق بأنو أنفذ بدليل سرايتو كتعليقو كعبد لعدـ ا٤بلك كأحد عبديو لعدـ تعيينو ك 
ٞبل كإف صح خلقو نعم إف كقف ك لعدـ تعيينو كما ال يصح عتقو  غّبهُب ذمتو أك ذمة 

ا٢بامل صح فيو تبعا ألمنو كمنفعة دكف عْب كإف ملكها مؤبدا بوصية النتفاء ملك الرقبة 
مر الزماف كأيضا فهو  كحكمتو أف الواقف يستدعي أصبل ٕببس ليستوُب منفعتو على

ألف رقبتو غّب ٩بلوكة  (نفسو)كقف حرية  (ال)يشبو التحرير كملكها ال يفيد كاليتو ك
ألهنما ال يقببلف النقل ألنو قد حلهما حرمة  (أـ ولد)ال (و) (مكاتبا)ال كقفو (و)

عْب أك غّبه فاألكؿ مفردا كاف أك ر الركن الواقع ا٤بوقوؼ عليو كىو إما مالعتق فأ٢بقا با٢ب
أم ا٤بوقوؼ  (على أىل تملكو) فيو صحة ٛبلكو فبل يصح الوقف إال (ٓ)ٝباعة شرط

بأف يكوف موجودا حاؿ الوقف أىبل لتملك ا٤بوقوؼ عليو مفردا من الواقف ألف ا٤بلك 
  تعأب إال أف ا٤بنفعة تنتقل للموقوؼ عليو كاعتبكا إمكاف ٛبليك (ٔ)كإف عهد

                                                           

 )أ( ساقط من(  ُ) 

 (ّٕٔ/ّ(، الغرر البهية )ُّْ/ِٙبرير الفتاكم )(  ِ) 

 ( ِّٔ/ٓ(، هناية اتاج )ّٕٔ/ّ(، الغرر البهية )ُّْ/ِٙبرير الفتاكم )(  ّ) 

 ( ْٖٓ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ُّْ/ِٙبرير الفتاكم )(  ْ) 

 ُب )ب( يشَبط(  ٓ) 

 ُب )ب( كاف(  ٔ) 
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ال منفعتو ليدخل ُب عدـ الصحة كقف الرقيق ا٤بسلم كا٤بصحف على  (ُ)]ا٤بوقوؼ[
فبل يصح كقفو  (ال نفسو)ا٤بصرؼ كسيأٌب  (ِ)الكافر كأفهم كبلمو أنو ال بد من بياف

كذكر ابن ، عليها لتعذر ٛبليك اإلنساف ملكو لنفسو ألنو حاصل ك٩بتنع ٙبصيل ا٢باصل
قبل غّبه كىو ُب معُب الوقف  (ْ)]لنفسو[فعة الوقف أف من قبل استيفاء من (ّ)الصبلح

[ ِ/ُّْها ٍب يستأجرىا ]فمعلومة بأجرة منجمة ٍب يقمدة  على النفس أف يؤجر العْب
ما مر كما قالو الشارح من أنو لو  فقضيتو  بعيتلك ا٤بدة كعليو لو فسخت اإلجارة ب

نافع نفسو إف منافع ا٤بدة أجر عبده فأعتقو ٍب فسخت اإلجارة أثناء ا٤بدة ملك العبد م
عن ابن يونس كغّبه أف منها  (ٓ)الباقية ترجع إٔب ا٤بوقوؼ عليو ال إٔب الواقف كابن الرفعة
أف  (ٕ)ذكر على حاشية كفايتو (ٔ)أف يقف على أكالد أبيو كيصفهم بصفات نفسو لكن

 (ٗ)بكينع ألنو يصّب متيقنا الستحقاؽ كقف نفسو كمن ٍب قاؿ الس با٤بأفٌب (ٖ)الغزإب
كنقل  (َُ)ا٤بنع أقرب ألف قصد ا١بهة فيها بعيد كإ٭با قصد نفسو كتبعو اإلسنوم

                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

 من ب.أ  ّٖٗبداية لوح (  ِ) 

 (ّٖٗ – ّٕٗ/ُفتاكل ابن الصبلح )(  ّ) 

 ساقط من )أ((  ْ) 

 – ِّٔ/ِ(، ُب التدريب )ُٖ/ْ(، كذلك انظر: قوت اتاج )ُٕ/ُِكفاية النبيو )( ٓ) 
ِْٔ ) 

 ُب )ب( لكنو(  ٔ) 

 ( ُٖ/ُِكفاية النبيو )(  ٕ) 

 ( ِّْ/ْانظر: الوسيط )(  ٖ) 

 مد البعيجاف ٙبقيق/الطالب: ٧ب ِّٗاإلبتهاج ص (  ٗ) 
(، ِْٔ/ٔ(، كنقلو عنو الشارح ُب ٙبفة اتاج )ْْٕ/َِا٥بداية إٔب أكىاـ الكفاية ) (َُ) 

= 
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عن ا٤باكردم أنو لو كقف على كلده ٍب على كرثة كلده لو مات الولد كاألب  (ُ)البلقيِب
أكٔب من ىذه بالبطبلف كليس  (ّ): كصورة ابن يونس(ِ)كإرثو ىل يرجع إليو كجهاف قاؿ

ن الوجهْب كلعل األقرب أنو يستحق أخذا ٩با يأٌب فيما لو ُب كبلمو ترجيح شيء م
 من بيت (ٓ)]أرضا[: كيستثُب ما لو كقف اإلماـ (ْ)قاؿ، كقف على الفقراء كىو فقّب

كال على ٝبيع الناس كال على كل  رٯباا٤باؿ على جامكية اإلمامة مثبل فإنو يصح قلتو ٚب
لفها لعدـ أىليتها ععلى  (ٔ)قفغّب موقوفة سواء أطلق كك  (بهيمة)ال على (و)شيء 

للملك كما ُب ا٥ببة كالوصية ٥با فإف قصد مالكها فهو كقف عليو أما ا٤بوقوفة أك 
فيصح الوقف على علفها كما يصح على األرقاء ا٤بوقوفْب  (ٕ)]ُب سبيل ا[ ا٤برصدة

: كيصح (ٖ)٣بدمة الكعبة أك قبه صلى ا عليو كسلم أك بيت ا٤بقدس قاؿ الغزإب

                                                           

 (ّٖٔ/ٓكالرملي ُب هناية اتاج )

 ( َْٔ/ِحاشية الرملي على األسُب )، ( ِْٔ/ِالتدريب ) (ُ) 

 (   ِْٔ/ِ) التدريب(  ِ) 

 بن الدين رضي بن الدين تاج يعة ا٤بوصليعبد الرحيم بن ٧بمد بن ٧بمد بن يونس بن رب(  ّ) 
 سنة با٤بوصل التنبيو، مولده اختصار ُب كالنبيو الوجيز ٨بتصر التعجيز الدين، صاحب عماد
 قضاء ككٕب بغداد إٔب فانتقل التتار عليو استولت أف إٔب ُّا ككاف كٟبسمائة كتسعْب ٜباف

كستمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبل  كسبعْب إحدل سنة مات كببغداد ُّا الغريب ا١بانب
(ٖ/ُُٗ- ُِٗ) 

 ا٤بصدر السابق.(  ْ) 

 ساقط من )أ((  ٓ) 

 ُب )ب( أك كقف(  ٔ) 

 ساقط من )أ((  ٕ) 

 ( ِٔٓ/ْالوسيط )(  ٖ) 
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كىو مستثُب من قو٥بم: ال يصح الوقف على الوحوش كال على  مكةالوقف على ٞباـ 
كعللو بأف إطعامو من فركض الكفايات فيكوف الوقف  (ُ)الطيور ا٤بباحة كتبعو ابن الرفعة

عليو كالوقف على من ٯبب لو اإلطعاـ كال على أحد ىذين لعدـ تعيْب ا٤بوقوؼ عليو 
لعدـ صحة ٛبلكو ٖببلؼ الوصية لو لتعلقها باالستقباؿ كالوقف  (حمل)ال على (و)

ال على (و) (مرتد)ال على (و)تسليط ُب ا٢باؿ كمن ٍب ٓب يصح متقطع األكؿ كما يأٌب 
سواء آلة ا٢برب كغّبىا ألهنما ال دكاـ ٥بما كالوقف صدقة جارية فكما ال  (حربي)

بانتفاء قصد القربة  (ِ)ال دكاـ لو كعللو السبكييوقف ما ال دكاـ لو ال يوقف على من 
فيمن ىو مقتوؿ لكفره دفعا ٤با كرد على األكؿ من الزاين اصن كقاطع الطريق ا٤بتحتم 

كن عصمتو ٲبال  (ّ)]ىو[مقتوؿ بل  وقتلو فإف كبل منهما يصح الوقف عليو مع أن
فرؽ بْب كقف ما ال دكاـ هور الظٖببلفهما لكنو يتقرب بإطعامو إٔب قتلو ٖببلفهما كمن 

لو كالوقف على من ال دكاـ لو فإف األكؿ ال يبقى لو أثر بعد فواتو كا٤بوقوؼ عليو أكال 
 إذا مات انتقل إٔب من بعده فمقصود الوقف من الدكاـ حاصل كخرج ُّما الذمي

 (ٔ)د كا٤بستأمن إف حلا٤بعاى (ٓ)كأ٢بق بو األذرعي (ْ)فيصح الوقف عليو كالوصية لو
سواء كاف  (العبد نفسو)ال على (و)بدارنا ما داـ فيها فإذا رجع صرؼ إٔب من بعده 

[ ٫بو الكعبة كما ُ/ِّْللواقف أـ لغّبه ألنو ليس أىبل للملك كإ٭با صح على أرقاء ]

                                                           

 مسعد السناين ٙبقيق/الطالب:  َّٕا٤بطلب العإب ص (  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف  ِٖٗ – ِٕٖاإلبتهاج (  ِ) 

 ساقط من )أ((  ّ) 

 ُب )ب( بدكف لو(  ْ) 

 ( ُْ/ْقوت اتاج )(  ٓ) 

 ُب )ب( دخل(  ٔ) 
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الكبلـ ىنا ُب (و)مر ألف القصد ٍب ا١بهة فهو كالوقف على علف الدكاب ا٤بوقوفة 
بأف ٓب يقيده  )مطلقا( لى معْب الوقف على العبد الذم لغّب الواقف إذا كافالوقف ع

باشَباط  (ُ)كإف كاف ىو الذم يقبل على القوؿ (لمالكو)بنفسو يصح كيكوف كقفا 
كفارؽ على ما مر ُب البهيمة بأهنا ليست أىبل للملك ، القبوؿ كما ُب ا٥ببة كالوصية

صحة الوقف  (ِ)فخّباّبه ُب قوؿ كأطلق ابن ٕباؿ ٖببلفو فإنو ٲبلك بتمليك سيده كغ
وبتو أك ٓب نعلى ما إذا كانت مهايأة كصدر الوقف عليو يـو  (ّ)على ا٤ببعض كٞبلو غّبه

كصدر يـو نوبة سيده فكالوقف على العبد  (ْ)فإف كاف، يكن فيوزع على الرؽ كا٢برية
كما لو أكصى بو ا٢بر   جزئوعلى  أف يقفوالرقيق  جزئيةأف ٤بالك  (ٓ)كٕبث الزركشي

 (ٖ)كجـز بو ا٤باكردم (ٕ)كيصح كما قالو ا٤بتوٕب (ٔ)لنصفو ا٢بر فإنو يصح كما ُب الركضة
 (ُُ)األكؿ كإف عْب (َُ)على مكاتب غّبه فإف عجز بطل ألنو حينئذ منقطع (ٗ)كغّبه

                                                           

 ب من ب. ّٗٗبداية لوح (  ُ) 

ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب، أسُب  َٔٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ِ) 
 (ْٗٓ/ِا٤بطالب )

 ( ِّْ/ٔ(، حاشية الشركاين على التحفة )ْٗٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 

 ُب )ب( كانت(  ْ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب  َٔٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ٓ) 

 ( َُّ – َُِ/ٔركضة الطالبْب )(  ٔ) 

 ( ْٗٓ/ُِب ا٤بطالب )(، أسُّٕ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِٔٓ/ٔ) فتح العزيز(  ٕ) 

 ( ِْٓ – ِّٓ/ٕا٢باكم الكبّب )(  ٖ) 

حسْب، أسُب  أبو عبدالكرًن: الطالب/ٙبقيق َٔٓ ص الكاُب تكملة الوىاج السراج (ٗ) 
 ( َْٔ/ِا٤بطالب )

 ُب )ب( ينقطع(  َُ) 

 ُب )ب( بدكف )كإف عْب((  ُُ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

436 

منو ما أخذه كإف عتق كٓب يقيد الوقف عليو ٗبدة  (ُ)بناء على األصح أنو سّبجع
باف أنو منطقع اآلخر فيبطل إال يعب ٗبكاتب فبلف داـ استحقاقو ك  الكتابة أك ٓب

استحقاقو كينتقل الوقف إٔب من بعده أما مكاتب نفسو فبل يصح الوقف عليو كالوقف 
ف كقفو على الفقراء على أف أك  (ِ)(بشرط أف يأكل منو)يصح الوقف  (وال)على نفسو 

ف كقف عينا بشرط أف أبشيء كمنو  (ينتفع)ال بشرط أف (و)ذ معهم من ريعو خيأ
كمنو ما لو بُب ُب أرض  (ّ)ينتفع ُّا أك يقضي دينو من ريعها كما صرح بو أصلو

استأجرىا ٍب كقف البناء بشرط أف ال يصرؼ األجرة من ريعو فبل يصح الوقف ألهنا 
ف شرطو فيما بعد مدة اإلجارة أك  أصارت دينا عليو كقضيتو أهنا ٓب تكن دينا عليو ك

 (ٓ)كغّبه (ْ)كفاقا أليب زرعة إلجارة فاسدة أك أدل األجرة صح كىو متجوت انكا
كحينئذ فيصرؼ من ريعو ألف ذلك من مصا٢بو كإ٭با أبطل الشرط ا٤بذكور ُب ا٤بًب ألنو 

 (ٔ)"دلوم فيها كدالء ا٤بسلمْب" ف رضي ا عنو ُب كقفو بئر ركمة افاسد كقوؿ عثم
ليس شرطا بل إخبار بأف للواقف أف ينتفع بوقفو العاـ كالصبلة ٗبسجد كقفو كالشرب 

إف  (إال)من بئر كقفها كاالنتفاع بكتاب كقفو للقراءة كيستثُب من ذلك ما زاده بقولو 
بأف شرط لنفسو النظر بأجرة ا٤بثل فيصح ألف استحقاقو ٥با  (بأجر نظر)شرط االنتفاع 

                                                           

 ُب )ب( يسَبجع(  ُ) 

 ُب )ب( معو(  ِ) 

 (ّٓٗ ا٢باكم الصغّب )ص:(  ّ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف أٞبد  ِٔٗاإلسعاد ص (  ْ) 

 ا٤بصدر السابق.  (  ٓ) 

الشرب،  ُب أخرجو البخارم معلقا من حديث عثماف رضي ا عنو ُب كتاب ا٤بساقاة باب(  ٔ) 
 .(َُٗ/ّمقسـو ) غّب أك كاف جائزة، مقسوما ككصيتو كىبتو ا٤باء صدقة رأل كمن
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ل ال من جهة الوقف فإف شرط النظر بأكثر منها ٓب يصح الوقف ألنو من جهة العم
 (ِ)كالركياين (ُ)كقفا ليحج عنو منو جاز كما قالو ا٤باكردم (كلو كقف)كقف على نفسو 

كال يكوف كقفا على نفسو ألنو ال ٲبلك شيئا من غلتو فإف ارتد صرؼ للفقراء ال للحج 
أك على ا٤بسلمْب  (وقف على الفقراء فافتقر ولو)لئلسبلـ فيعاد ا٢بج عنو  ادإال إف ع

ا١بهة الٍب كقف عليها كقضيتو فيو  معهم جوازا ألنو ٓب يقصد نفسو كإ٭با كجدت (أخذ)
أنو لو قصد بذلك إدخاؿ نفسو بطل كالذم يتجو خبلفو كأف ا٤براد ٓب يقصدىا 

ه كغّبه هم كأفهم تعبّب ت[ ك٫بوىم إذا اتصف بصفِ/ِّْاستقبلال ككالفقراء العلماء ]
أنو يأخذ  (ّ)بالفاء أنو لو كاف فقّبا حالة الوقف ال يأخذ منو لكن قضية كبلـ ا٣بوارزمي

لو متصل باإلٯباب   (قبوؿ)ُب صحة الوقف  (وشرط) (ٓ)كغّبه (ْ)كصححو السبكي
 و ٛبليك كىذا ما رجحونأل (معين)عليو  موقوؼ كما ُب البيع كا٥ببة كائن من بطن أكؿ

 (ُُ)عن تصحيح اإلماـ (َُ)كأصلها (ٗ)كنقلو ُب الركضة (ٖ)كأصلو  (ٕ)ا٤بنهاج (ٔ)]ُب[

                                                           

 (ِْٓ/ٕ) ا٢باكم الكبّب(  ُ) 

 ( ِِِ/ٕٕبر ا٤بذىب )(  ِ) 

 ( ْٔٔ/ٓٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف، النجم الوىاج ) ِّٖاإلبتهاج ص (  ّ) 

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف  ِّٖاإلبتهاج ص (  ْ) 

 ( ْٔٔ/ٓالنجم الوىاج )(  ٓ) 

 ساقط من )أ((  ٔ) 

 (ُٖٔا٤بنهاج )ص: (  ٕ) 

 (ُِْارر )ص: (  ٖ) 
 ( ِّْ/ٓضة الطالبْب )رك (  ٗ) 

 ( ِٓٔ/ٔ) فتح العزيز(  َُ) 

 ( ّٖٕ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ُُ) 
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ُب السرقة مقابلو كىو أف الشرط عدـ الرد كا٤بختار  (ِ)لكن اختار ُب الركضة (ُ)كآخرين
من  (ْ)ُب شرح الوسيط عن النص كانتصر لو ٝباعة (ّ)كنقلو، فيها ٗبعُب الراجح

بأف  (ٓ)بلـ األئمة ككجو ابن الصبلحا٤بتأخرين كأطالوا ُب االستدالؿ لو بالنصوص كك
نعم لو كقف ، ا٤بلك فيو يؤكؿ إٔب ا تعأب كالعتق أم ينفك عن اختصاص اآلدميْب

 (ٔ)على كارثو ا٢بائز شيئا ٱبرج من الثلث لـز كٓب يبطل حقو برده كما نقلو الشيخاف
فبل يشَبط  كخرج بالبطن األكؿ البطن الثاين كما بعده، باب الوصايا عن اإلماـ (ٕ)ُب

الوقف (و)بناء على ما مر عن ا٤بنهاج إال عدـ ردىم فلو قيل: البطن األكؿ ٍب مات 
كإف ٓب يقبل ألف استحقاقو ال  (لمن بعده إف لم يرد) الوقف (صار)على الَبتيب 

من بناء ذلك على كيفية تلقيهم  (ٖ)يبطل باإلٯباب كاستحسن الشيخاف ما ذكره ا٤بتوٕب
قبو٥بم كإف ٓب يتصل استحقاقهم  (ٗ)ىو تلقيهم من الواقف يشَبطالوقف فعلى األصح ك 

باإلٯباب كما ُب الوصية كعلى تلقيهم من البطن األكؿ ال يشَبط كا٤بّباث كنازع فيو 

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف  ْْٔاإلبتهاج ص (  ُ) 

 ( ُْْ/َُركضة الطالبْب )(  ِ) 

 ( ّٖ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 

ب: ٙبقيق/الطال ّٗٓ(، السراج الوىاج تكملة الكاُب ص ّّ – ِّ/ْقوت اتاج )( ْ) 
 عبدالكرًن أبو حسْب 

 ( ّٔٔ/ُفتاكل ابن الصبلح )(  ٓ) 

 ( ُُْ/ٔ(، ركضة الطالبْب )ِّ/ٕ) فتح العزيز(  ٔ) 

 أ من ب. ّٗٗبداية لوح (  ٕ) 

 ( ِّٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِٔٔ/ٔ) فتح العزيز(  ٖ) 

 ُب )ب( بشرط(  ٗ) 
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أنو  (ْ)بأف ا٤بتحصل من كبلـ الشافعي كاألصحاب (ّ)كغّبه (ِ)كتبعو البلقيِب (ُ)السبكي
ؿ كأنو يرتد بردىم كما يرتد برد األكؿ أم ال يشَبط قبو٥بم كإف شرط قبوؿ البطن األك 

دكف   (ٔ)كما أفهمو كبلـ ا٤بًب  (ٓ)منقطع الوسط هصّب يلكن رد األكؿ يبطلو كمن بعده 
كلو رجع بعد الرد ٓب يعد لو كلو قبل حكم ا٢باكم بو لغّبه خبلفا  (ٕ)كبلـ أصلو

الو الركياين على ما ق (ُُ)كإف سكت الشيخاف، (َُ)بينو األذرعي (ٗ)]كما[ (ٖ)للركياين
كخرج ٗبعُب الوقف على جهة عامة أك مسجد أك ٫بوه كرباط فبل يشَبط فيو القبوؿ 
لتعذره كإ٭با ٓب ينب ا٢باكم عنهم ُب القبوؿ كما ناب عن ا٤بسلمْب ُب استيفاء القود 

كىنا ، كاألمواؿ ألف تلك نيابة ُب االستيفاء كا٢بفظ كلئلماـ كالية على أىل الرشد فيو

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف  ْٓٔ - ْْٔاإلبتهاج ص (  ُ) 

ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف أٞبد، حاشية الشربيِب على الغرر  ِٗٗاإلسعاد ص (  ِ) 
(ّ/ُّٕ ) 

 ( ُّٕ/ّ(، الغرر البهية )ّْٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 

 ( ّٓٓ/ّ(، مغِب اتاج )ُّٕ/ّ(، الغرر البهية )ّْٔ/ِانظر: أسُب ا٤بطالب )(  ْ) 

 ُب )ب( الوسيط(  ٓ) 

 ( ِِٓ/ِإخبلص الناكم )(  ٔ) 

 (ّٓٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ٕ) 

(، ِّٓ/ٓ(، كالنوكم ُب ركضة الطالبْب )ِٔٔ/ٔ) فتح العزيزحكاه عنو الرافعي ُب (  ٖ) 
ٙبقيق/الطالب: ٧بمد  ْٔٔ(، كالسبكي ُب اإلبتهاج ص ّٓٓ/ّكالشربيِب ُب ا٤بغِب )

 البعيجاف كٓب أجده ُب البحر.

 ساقط من )أ((  ٗ) 

 ( ِِٔ/ِ(، ككذلك قاؿ البلقيِب فيو نظر. انظر: التدريب )ّٕ/ْقوت اتاج )(  َُ) 

  ( ِّٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِٔٔ/ٔ) فتح العزيز( ُُ) 
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كليس لئلماـ ىذه الوالية كلو قاؿ جعلت ىذا للمسجد كاف كناية ٛبليك   ُب التمليك
ُب ا٥ببة ال كقف فيشَبط قبوؿ القيم كقبضو كيعلم ُّذا أف  (ُ)كما صرح بو الرافعي

ا٤بوقوؼ ال يشَبط قبضو كالثاين أعِب غّب ا٤بعْب كىو ا١بهة العامة كالفقراء كا٤بساكْب 
حيث جعبل ىذا  (ّ)كأصلو (ِ)التمليك أيضا كما أفهمو كبلـ ا٤بًب يشَبط فيو أىلية

ا٤بعصية بالبطبلف كيشَبط فيو أيضا اإلباحة  ةالشرط عاما ٍب خصا ا٤بعْب بالقبوؿ كجه
كجدىا أك مع  (في جهة معصية)الوقف  (بطل)من ٍب (و)الصادقة بالقربة كغّبىا 

س  ئراة كاإل٪بيل ككالوقف على كناغّبىا كوقف سبلح على قطاع طريق ككتب التو 
إنشاؤىا كترميمها كإف ٓب ٲبنعو  (ْ)بقالتعبد كلو من ذمي ألنو إعانة لو على معصية كس

كإف  ، كىم فاحش التفاقهم على بطبلنو عليها (ٔ)ٗبنعو قاؿ السبكي (ٓ)كتقييد ابن الرفعة
فكيف  كحصرىا قناديلهاكاف قد قدمو قبل البعثة فإذا ٓب يصححو عليها كعلى 

ترافعوا إلينا كٓب يكونوا كقفوه  (ٕ)[ يبطلو عليها إذاُ/ّّْيصححو على ترميمها كإ٭با ]
عليها قبل البعثة كإال أقررنا حيث نقرىا ككالوقف على معْب ٍب جهة معصية فإذا مات 
بطل فيها كصار منقطع اآلخر كلو كقف فرسا على معْب ليقطع عليها الطريق ٓب ٯبز 

قلت: كقولو ، (ُ)كعدـ معصية العامة كذا قالو ا٤بصنف (ٖ)قوؿ ا٢باكمخبلفا ٤با يوٮبو 
                                                           

 ( ِٓٔ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 ( ِِٓ/ِإخبلص الناكم )(  ِ) 

 (ّٓٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ّ) 

 ُب )ب( كسواء(  ْ) 

  ٙبقيق/الطالب: مسعد السناين ّّٔا٤بطلب العإب ص (  ٓ) 

 ( َّٓ/ّٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف، مغِب اتاج ) َّٓاإلبتهاج ص (  ٔ) 

 ُب )ب( إف(  ٕ) 

 (ّٓٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ٖ) 
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نفي  (ِ)يعتبهُب جهة معصية يوىم ذلك أيضا ألف ىذا ليس جهة إال أف ٯباب بأف 
دكف على يدفع ذلك فتأملو أما إذا كقفها على قاطع لّبكبها ُب حوائجو فيجوز كيصح 

هة التمليك كما ُب ا٤بعْب كالوصية ال ألف ا٤برعي ُب الوقف على ا١ب ءاألغنيعلى ٫بو ا
جهة القربة نعم أف يضمن إعانة على معصية كالوقف على اليهود كسائر الفساؽ ٓب 

بعد أف قاال إف األشبو بكبلـ األكثرين من الصحة   (ّ)يصح كما استحسنو الشيخاف
فة قوؿ األصحاب كا (ٓ)ما استحسناه بأنو خبلفو (ْ)كاألغنياء لكن اعَبض ابن الرفعة

من أف ذلك   (ٖ)كما أشار إليو أعِب ابن الرفعة، (ٕ)كغّبه (ٔ)كأطاؿ فيو كتبعو السبكي
كإف سلم فالصحيح جواز  (ٗ)كإحداث قوؿ بعد إٝباع األكلْب على قولْب مردكد بأنو

إحداث ثالث ٓب يرفع ٦بمعا عليو كما ىنا فإف التفصيل كافق كبل من القولْب ُب شق 
ى أىل الذمة فكذا على اليهود كالنصارل ٯباب عنو بعد كقولو: قد جوزكا الوقف عل

تسليم أنو معتمد بإمكاف الفرؽ بأف اليهود كالنصارل يشملوف أىل ا٢برابة كغّبىم 

                                                           

 ( ِِٕ/ِإخبلص الناكم )(  ُ) 

 ُب )ب( تعبّبه(  ِ) 

 ( َِّ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َِٔ/ٔ) فتح العزيز(  ّ) 

 لطالب: مسعد السناين ٙبقيق/ا ِّٓ – ُّٓا٤بطلب العإب ص (  ْ) 

 ُب )ب( خبلؼ(  ٓ) 

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف  ّٕٓاإلبتهاج ص (  ٔ) 

ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب، حاشية  َٖٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ٕ) 
 (  ُْٔ/ِالرملي على األسُب )

 ٙبقيق/الطالب: مسعد السناين   ُّٓا٤بطلب العإب ص (  ٖ) 

 ب من ب. ََْبداية لوح  ( ٗ) 
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ا٢بكم بوصف التهود كالتنصر يقتضي أنو ناشئ عنو  (ُ)ٖببلؼ أىل الذمة كأيضا فتعلق
بوصف العصمة ا٤بفهـو كىو معصية فكاف متضمنا لئلعانة على ا٤بعصية ٖببلؼ تعليقو 

كعلى أكفاف ا٤بوتى كمؤنة الغسالْب ، من أىل الذمة فإنو ليس ٗبعصية فلم يتضمنها
ُب غّب األخّبة لكن  (ِ)قاؿ ابن الرفعة، كا٢بفارين على شراء األكاين ٤بن تكسرت عليو

الذم يظهر أف ذلك يصرؼ ٤بن ٓب ٯبب ذلك ُب مالو كعلى ا٤بؤف الٍب تقع ُب البلد من 
السلطاف أك غّبه ال على عمارة القبور ألف ا٤بوتى صائركف إٔب الببل فبل تليق ُّم جهة 

كٞبلو ، قبور األنبياء كالعلماء كالصا٢بْب كنظّبه ُب الوصية (ّ)العمارة كاستثُب اإلسنوم
ٍب من عمارهتا ببناء القباب ، (ٔ()ٓ)على ما ٞبلو عليو صاحب الذخائر (ْ)شيخنا

ٍب ال ببنائها نفسها للنهي عنو كيصح كقف  (ٕ)و ٨بصوص باؽكالقناطّب عليها على كج
أك يباع نسلها كيصرؼ ٜبنو ُب  (ٖ)]من نزلو[ بقرة على رباط إف قيد بأف يشرب لبنها

 يبْب جهة مصرفو فإنو ٓبمصا٢بو ككذا لو أطلق كما لو كقف شيئا على مسجد كذا ك 

                                                           

 ُب )ب( فتعليق(  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب: مسعد السناين  َْٔا٤بطلب العإب ص (  ِ) 

 ( َِّ/ٔا٤بهمات )(  ّ) 

 ( ِْٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ْ) 

 الذخائر ا٤بعإب، صاحب أبو القضاة قاضي ا٤بخزكمي ٪با بن ا١بيم بضم ٦بلي بن ٝبيع(  ٓ) 
مصر،  بديار الفتيا ترجع كإليو الفقهاء ككبار األصحاب أئمة من ا٤بصنفات، كاف من كغّبه
 -ِٕٕ/ٕكٟبسمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبل ) ٟبسْب سنة القعدة ذم ُب مات
 (ِْٕ/ُ(، طبقات الشافعية لئلسنوم )ِٖٕ

 ا٤بصدر السابق.(  ٔ) 

 ُب )ب( يأٌب(  ٕ) 

 (ساقط من )أ(  ٖ) 
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 (ّ)كاعتمده األذرعي (ِ)يما ٫بن فيو كما قالو الرافع (ُ)يصح عند ا١بمهور كقياسو
ىنا عن القفاؿ من البطبلف ضعيف ألف القفاؿ ٨بالف ُب  (ٓ)فما ُب الركضة (ْ)كغّبه

فيو كال يصح على عمارة دار إال إف قاؿ  (ٔ)مسألة ا٤بسجد أيضا فهو مبِب على طريقو
كإال إف كانت موقوفة ألف حفظ ، لطارقيها ألهنم ا٤بوقوؼ عليهم كىم ٲبلكوف (ٕ)عليها

كفقراء أىل بلد الوقف ال يكفي باب   الغرباء مارهتا قربة كلو كقف على الفقراء دخلع
كيفية كال ماؿ لو كإف ٓب يعط من الزكاة ت صيغة (ٗ)]لو[ٖببلؼ من  (ٖ)أك درج

 با٢باجة ال بالفقر كال حاجة ُّم ُب الزكاة كىنا باسم ًب[ ألف االستحقاؽ ِ/ّّْ]
كفارؽ ،  حق فيها أم الزكاة لغِب كال لقوم مكتسبالفقر كىو موجود فيو بدليل خب ال

ٖببلؼ األخذ من  ةبصيغتو بأف االكتساب فيو مشقة ظاىر  كفىا٤بكفي بنحو أبيو ا٤ب
٫بو األب على أف ٝبعا قالوا: بدخوؿ القسمْب أك على سبيل الب أك ا٣بّب أك الثواب 

ا أعطى غزاة الزكاة أك سبيل ٍب أىل الزكاة غّب العاملْب كا٤بؤلفة أك سبيل ، أعطى أقاربو
ا كسبيل ا٣بّب كسبيل الب كالثواب فثلث للغزاة كثلث ألقاربو كثلث لباقي أصناؼ 

ألف ا١بمع بْب األخّبين ا٤بتصرفْب ألقاربو فيما مر يشعر ، الزكاة غّب العاملْب كا٤بؤلفة
                                                           

 ُب )ب( قياس(  ُ) 

 ( َُّ/ٔ) فتح العزيز(  ِ) 

 ( ٖٖ/ْقوت اتاج )(  ّ) 

 ( ِْٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ْ) 

 ( ّّّ/ٓركضة الطالبْب )(  ٓ) 

 ُب )ب( طريقتو(  ٔ) 

 ُب )ب( بدكف عليها(  ٕ) 

 ُب )ب( زكج(  ٖ) 

 ساقط من )أ((  ٗ) 
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لبيْب أجزاء ثبلثة أك على قبيلة كالطا (ُ)تغايرٮبا فحمل على كل غّب ما ٞبل عليو اآلخر
، منهم أك على أكالد علي كجعفر كعقيل اشَبط ثبلثة من كل منهم أك على الفقهاء

بو لباقيو أك ٤بتفقهو فا٤بشتغل بو كلو مبتدئا أك  مفمن حصل من الفقو شيئا يهتد
الصوفية فا٤بشتغلوف بالعبادة ُب غالب األكقات ا٤بعرضوف عن الدنيا كإف ملك أحدىم 

نسج أحيانا ُب غّب حانوت أك (ِ)رجو كلو خاط كٱبٓب يف دخلو  دكف النصاب أك
ما مر  (ّ)]مع[درس أك كعظ أك قدر على الكسب أك ٓب يلبسو ا٣برقة شيخ كيكفي فيو 

التزيي بزيهم أك ا٤بخالطة ُّم كينبغي أف ٧بل ىذا ُب غّب األزمنة ا٤بتأخرة الطراد عرؼ 
قدر صاّب من الفقو  مع معرفة  رؼو تصالواقفْب فيها بأهنم ال يريدكف ُّم إال من ل

 ك٫بوه.

كوقفت دارم   (معلقا)من ٍب بطل إف كقع (و)كللوقف شركط أربعة: األكؿ التخيّب 
 تقييده ٗبا ال يضاىي (ٓ)كا٥ببة كٕبث ابن الرفعة  (ْ)ر أك قدـ فبلفهإذا جاء رأس الش

يده ما يأٌب ٖببلؼ ما يضاىيو كجعلتو مسجدا إذا جاء رمضاف فإنو يصح كيؤ  التحرير
كال يضر التعليق با٤بوت فلو قاؿ دارم كقف أك كقفت دارم على ا٤بساكْب بعد موٌب  

 (ٕ)كغّبٮبا (ٔ)كاف كقفا بعد موتو منزال منزلة الوصية فلو الرجوع كما صرح بو الشيخاف

                                                           

 ُب )ب( فحمل كل على غّب ما ٞبل عليو اآلخر(  ُ) 

 ُب )ب( أك(  ِ) 

 ساقط من )أ((  ّ) 

 أ من ب ََْبداية لوح (  ْ) 

 ( ِّٕ/ّ(، حاشية العبادم على الغرر )ِٓ/ْ(، قوت اتاج )ّٕ/ُِكفاية النبيو )(  ٓ) 

 ( ِّّ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ََّ/ٔ) فتح العزيز(  ٔ) 

ٙبقيق/الطالب:  ُُٔ(، السراج الوىاج تكملة الكاُب ص ّٕٓ- ّٔٓ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ٕ) 
= 
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متقدمْب الوقف باطل بالتعليق ألنا ال نصححو كقفا ُب  (ُ)كال يناُب ذلك قوؿ ٝبع
ط أك االثاين التأبيد كالوقف على الفقراء أك العلماء أك ا٤بساجد أك رب، ا٢باؿ بل كصية

القناطر أك ٫بو ذلك ٩بن ال ينقرض قبل قياـ الساعة أك ينقرض كأكالد زيد ٍب على 
الفقراء كأفهم كبلمو أنو ال يضر تعليق الصرؼ فقط كوقفتو على زيد كال يصرؼ عليو 

عن  (ّ)كما يأٌب  (ِ)كىو ما نقلو اإلسنوم إال أكؿ شهر كذا مثبل أك إال بعد موٌب
بأف ىذا ليس ُب  (ْ)صاحب البياف كما ٓب ٘بز الوكالة كعلق التصرؼ فيها كرده الزركشي

صرؼ إليهم ي (ٓ)]ال[قطع األكؿ كوقفت على الفقراء على أف نالبياف كبأنو من صور م
كونو فيو كإف كاف ىو   من ريع السنة األكٔب كرد عليو الشارح بأنو ال يلـز من ذكر البياف

الظاىر كبأف ُب كبلمو ما يفهم ذلك كبأف ىذا ليس من منقطع األكؿ كفارؽ ما مثل 
لصرؼ ٝبيع ريعو كقت معلـو قد يكوف لو فيو  (ٔ)كإ٭با يشرط ٪بز لتناأبأف الوقف ُب مس

[ أك كماؿ رشد ٖببلؼ ما مثل بو فإنو منع صرؼ ريع ُ/ّْْغرض لشدة حاجة ]
 (ٕ)]بطل[من ٍب (و)لكلية فلم يكن لو مستحق فكاف منقطع األكؿ السنة األكٔب با

 (ٖ)صرٰبا كوقفت دارم سنة قياسا على ا٥ببة نعم إف عقبو ٗبصرؼ (مؤقتا)كقف كقع 
                                                           

 عبدالكرًن أبو حسْب 

 ( ٕٔ/ٖ(، البياف )ّٓٓ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ُ) 

 ( ِْٕ/ٔا٤بهمات )(  ِ) 

 ُب )ب( بدكف )كما يأٌب((  ّ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبوحسْب  ُّٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ْ) 

 ساقط من )أ((  ٓ) 

 ُب )ب( شرط(  ٔ) 

 ساقط من )أ((  ٕ) 

 ُب )ب( بصرؼ(  ٖ) 
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 (ُ)آخر كأف كقف على أكالده سنة ٍب على الفقراء صح ببل خبلؼ كما قالو ٝبع
كإال   (ْ)يما ال يضاىي التحريزٍب ٧بل ىذا أيضا ف (ّ)كغّبه (ِ)متقدموف كارتضاه البلقيِب

كتبعو  (ٔ)مسجدا سنة فيصح مؤبدا كما لو ذكر فيو شرطا فاسدا قالو اإلماـ (ٓ)كجعلتو
كفيما إذا ٓب يذكر مدة يبعد بقاء الدنيا إليها كإال كوقفتو على الفقراء ألف سنة  (ٕ)غّبه

أبيده ٗبدة فيصح كيؤيده ما مر من عدـ صحة تأجيل الثمن بذلك لكن ا٤براد حينئذ ت
أما ا٤بؤقت ضمنا كمنقطع الوسط أك اآلخر فصحيح  ، بقاء الدنيا فبل يرد على إطبلقهم
ق ٤با تقرر من بيانو على الغلبة كالشراء بو ٖببلؼ تالع (ٖ)كما يأٌب كعليو ففارؽ الوصف

الوقف فيهما كال ٯبب استيعاب الفقراء ك٫بوىم ٩بن ال ينقرض بل يكفي من كل نوع 
فيو لنفسو أك لغّبه كالعتق نعم  (شرط خيار)باإللزاـ كمن ٍب بطل إف كقع  ثبلثة الثالث

ا٣بيار للموقوؼ عليو ا٤بعْب بناء على اشَباط قبولو ألنو شرط بقضية  (ٗ)ال يبطل شرط
 بوؿا٣بيار أنو ٨بّب ُب الق (َُ)]بشرط[العقد كذا ٕبثو بعضهم كينبغي تقييده ٗبا إذا أراد 

ل فإف أطلق أك أراد بو شرط ا٣بيار مطلقا ٓب يصح ألف العقد ليعكعدمو كما دؿ عليو الت
                                                           

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف أٞبد  ّٓٗ(، اإلسعاد ص ٕٔ/ٖالبياف )(  ُ) 

 ( ْْٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ِ) 

 (  ْْٔ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ُْ/ْقوت اتاج )(  ّ) 

 ُب )ب( التحرير(  ْ) 

 ُب )ب( كجعلت(  ٓ) 

 ( ّّٓ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ٔ) 

 (ْْٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٕ) 

 ُب )ب( بدكف الوصف(  ٖ) 

 ُب )ب( بشرط(  ٗ) 

 ساقط من )أ((  َُ) 
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ف شرط أف يبيعو كما ُب العتق أفيو بوجو ما ك (رجوع) (ُ)شرط(و)ال يقتضي ذلك 
ٰبكم  ٓب كا٥ببة ككذا لو شرط أف يزيد فيو أك ينقص أك يقدـ أك يؤخر من شاء ما

ق كقع ُب كبلـ بصحتو حاكم يراه ألف كضع الوقف على اللزـك كالتمثيل بالعت
ال يبطل شرط عوده إليو ألنو مبِب على  (ٓ)ألنو (ْ)عن القفاؿ (ّ)كنقبل ىذه (ِ)الشيخْب

بأف قضية ضيعهما بطبلف العتق كىو غّب معركؼ  (ٔ)الغلبة كالسرية كاعَبضهما السبكي
الرابع بياف ا٤بصرؼ فبل يصح كقفت ىذا إذا اقتصر عليو ألنو إذا ٓب يصح كقفت ىذا 

أكصيت بثلث مإب  (ٕ)ة ١بهالة مصرفو فأكٔب إذا ٓب يذكر مصرفو كإ٭با يصحعلى ٝباع
ا٤بطلق عليو كلبناء الوصية على  (ٖ)كصرؼ للمساكْب ألف غالب الوصايا ٥بم فحمل

 (ُُ)ٖببلؼ الوقف فيهما كمثلها نذر (َُ)شلصحتها حٌب باَّهوؿ كالنج (ٗ)ا٤بساىلة

                                                           

 ُب )ب( يشَبط(  ُ) 

 ( ِّٗ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِِٕ- ُِٕ/ٔ) فتح العزيز(  ِ) 

 ُب )ب( بعده(  ّ) 

 (ِّٗ/ٓ) ركضة الطالبْب(، ِِٕ/ٔ) فتح العزيز(  ْ) 

 ُب )ب( أنو(  ٓ) 

 لبعيجاف.ٙبقيق/الطالب: ٧بمد ا ُِٓاإلبتهاج ص (  ٔ) 

 ُب )ب( صح(  ٕ) 

 ب من ب َُْبداية لوح (  ٖ) 

 (ُُِٓ/ِ: مصدر ساىل، كتعِب ا٤بسا٧بة كاللْب، معجم اللغة العربية ا٤بعاصرة )ا٤بساىلة(  ٗ) 

 الشيء، كقيل: ا٤بدح جاستخرا  كىو البحث: النجش الشيء، كأصل : استثارةالنجش لغة(  َُ) 
 ُب يزيد (، كاصطبلحا: أفٓ/ِ(، مشارؽ األنوار )ِٖٖ/َُكاإلطراء انظر: هتذيب اللغة )

ٍعلم ال غّبه بو ليغَب السلعة
ي
 (َُْ/ِمسلم ) بفوائد ليشَبيها. انظر: ا٤ب

ٚبوؼ. انظر: مقاييس اللغة  أك ٚبويف على تدؿ كلمة كالراء كالذاؿ : النوفالنذر لغة(  ُُ) 
= 
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ُب  (ّ)]كقع[كما  (ِ)(ُ)]كأخذ السبكي[ن غّب بياف ا٤بصرؼ فيصح ىدم أك صدقة م
أنو لو قاؿ: كقفت  صح ٍب يعْب ا٤بصرؼ مردكد ٤با  (ْ)ىي صدقة خب أيب طلحة: 

كعلى من   كانتهاء (منقطع ابتداء)بطل كقف (و)تقرر من الفرؽ بْب الصدقة كالوقف 
ء فقط كعلى من سيولد لو أك على مسجد سيبُب أك على أكالده الفقراء يوجد أك ابتدا

على رأس   ريعو ا٤بساكْب (ٓ)أك ال فقر فيهم أك على أكالده كال كلد لو أك على مطعم
على كارثو ُب ا٤برض كٓب ٘بز الورثة كقفو أك على زيد ٍب  كأا٤بيت  قب أبيو قبه ٖببلؼ

باطل النقطاع أكلو كما  (ٔ)دتو عبارتو دكف عبارة أصلوالفقراء فرده زيد فهذا كلو كما أفا
]غّب  من صحتو فيما عدا الرد عمبل بتفريق الصفقة (ٕ)كقع ُب تصحيح التنبيو

كقفو عليو إف سكن  (َُ)كمنو على ما قالو ا٤بصنف (ٗ)كما قالو اإلسنوم   (ٖ)معركؼ[

                                                           

كاحبة. انظر: غاية البياف )ص:  غّب قربة التزاـ أك خاصة ٖبّب (، كاصطبلحا: الوعدُْْ/ٓ)
ُِّ) 

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف  ّْٗاإلبتهاج ص  (  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

 ساقط من )أ((  ّ) 

 على الزكاة كتاب الزكاة باب  أخرجو البخارم من حديث أنس بن مالك رضي ا عنو ُب(  ْ) 
 .(ُُْٔبرقم ) (ُُٗ/ِاألقارب )

 ُب )ب( أف يطعم(  ٓ) 

 (ّٔٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ٔ) 

 ( ْٕ – ْٔ/ْقوت اتاج )(  ٕ) 

 ساقط من )أ((  ٖ) 

 ( ْْٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٗ) 

 ( ِِٔ/ِإخبلص الناكم )(  َُ) 
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كاستحقاقو ، ضو[ بعد انقراِ/ّْْمكاف كذا ٍب على الفقراء ألهنم إ٭با يستحقوف ]
القطع بالصحة كأيده بأف  (ُ)رجحو السبكي الذم مشركط بشرط قد يتخلف لكن

لة الوقف غاحتماؿ االنقطاع ليس كتحققو كعركض اعَباضو عن السكُب كرد ا٤بستحق 
بعد صحتو كيصح الوقف على ا٤بعدـك تبعا كعلى كلدم ٍب كلد كلدم كليس لو كلد كلد 

ُب ُب تلك الة كخرج ٗبنقطع االبتداء منقطع ككعلى مسجد كذا ككل مسجد سيب
ككما لو ، الوسط كاآلخر فاألكؿ كوقفت على زيد ٍب على العبد نفسو ٍب على الفقراء

كقف على أكالده ٍب قاؿ: فإف انقرضوا كأكالدىم فعلى الفقراء ألنو ٓب ٯبعل ألكالد 
ولو: على أكالدم ٍب األكالد شيئا كإ٭با شرط انقراضهم الستحقاؽ الفقراء كليس منو ق

ف من مات عن غّب كلد كاف نصيبو ٤بن ُب درجتو فإذا مات أأكالدىم كىكذا على 
أحدىم عن كلد استحق كلده نصيبو أخذا با٤بتبادر من مفهـو الشرط ا٤بذكور كما 

 (ْ)فيو أف ىذا ىو ا٤بنقوؿ الذم مشى عليو الركياين (ّ)ثبت (ِ)أفتيت بو كأفردتو بتأليف
من  (ٕ)كما كقع ُب ا٣بادـ، من ا٤بتأخرين لعدـ رؤيتهم لو منقوال (ٔ)ثو كثّبكٕب (ٓ)ككالده

ُب فتاكيو كالثاين كالوقف كلو لعقار  (ٖ)ٕبث ما ٱبالف ذلك ضعيف كإف تبعو شيخنا
على عقبو كٮبا صحيحاف ٤بصادفة الوقف مصرفا صحيحا يبُب عليو ٖببلؼ منقطع 

                                                           

 يجاف ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البع ََٓاإلبتهاج ص (  ُ) 

 }سوابغ ا٤بدد ُب العمل ٗبفهـو قوؿ الواقف من مات من غّب كلد {(  ِ) 

 ُب )ب( بينت(  ّ) 

 ( ُٓٗ/ّالفتاكل الفقهية الكبل )(  ْ) 

 ا٤بصدر السابق. (  ٓ) 

 ( ٗ/ُٓ(، حاشية ا١بمل )ّّٖ/َُحاشية البجّبمي )(  ٔ) 

  (  َِٓ/ّالفتاكل الفقهية الكبل )( ٕ) 

 ابق. ا٤بصدر الس(  ٖ) 
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كىو الوسط أك  (مدة انقطاع غيره)ف الوق (فيصرؼ)كإذا قلنا بصحتهما ، االبتداء
 (فأك)يـو انقراضهم  (إلى الواقف)رٞبا  (لألقرب)اآلخر كالتقييد ُّما من زيادتو 

قدمو  (ِ)]تقدـ[أيضا بقرينة ما  (ُ)لو مصرؼ كما دلت عليو عبارة أصلو اد كقفجك 
 خبلفا ٤با يوٮبو ٤بن كىم فيو لكن 

ك غّبه فيصرؼ ىنا أيضا لؤلقرب ا٤بستحقوف لريعو الندراس شرط أ (جهل أىلو)
، ا٤بذكور كابن البنت كإف كاف ىناؾ ابن أخ مثبل ألف الصدقة على األقارب أفضل

كأفضل من ذلك الصدقة على أقرُّم ٤با فيو من صلة الرحم فعلم أنو ال يعود ملكا ألف 
 ةمككضعو الدكاـ كألنو صرؼ مالو إٔب جهة قربو فبل يرجع ملكا كما لو نذر ىديا إٔب 

 (ٓ)كصاحب األنوار (ْ)كاعتمده األذرعي (ّ)كٯبب كما صرح بو ٝبع، فرده فقراؤىا
ألف القصد القرب كالثواب كيأٌب ُب الوصية إيضاح ، ف ٱبص بو فقراؤىمأ (ٔ)كغّبٮبا

ف كانوا أفإف عدـ األقارب ُب مسألٍب االنقطاع كا١بهل كلو شرعا ك (ٕ)األقرب فاألقرب
أما ُب ، غنياء أك كاف الواقف اإلماـ ككقف من بيت ا٤باؿ صرؼ إٔب مصاّب ا٤بسلمْبأ

 (ٗ)كأما ُب األكٔب فعلى ما ُب البويطي، (ٖ)ة فواضح كإف ٓب يذكركه كما قالو الزركشينيالثا
                                                           

 (ّٔٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

 ( ّّٖ/ُٓ(، اَّموع )ّْٕ/ٓهناية اتاج )(  ّ) 

 ( ْْ/ْقوت اتاج )(  ْ) 

 ( َِٕ/ِاألنوار )(  ٓ) 

 ( ّٔٓ/ّمغِب اتاج )(  ٔ) 

 ُب )ب( بدكف فاألقرب(  ٕ) 

 عبدالكرًن أبو حسْب ٙبقيق/الطالب:  َُٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ٖ) 

 ( ْْ/ْ، قوت اتاج )٨ِٕٔبتصر البويطي ص  ( ٗ) 
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كعليو  (ِ)متقدموف يصرؼ إٔب الفقراء أك ا٤بساكْب كنقل عن النص (ُ)لكن قاؿ ٝبع
قياسا على اعتبار بلد ا٤باؿ  (ْ)الوقف كمساكنو كما ٕبثو الزركشيبفقراء بلد  (ّ)فيختص

ُب الزكاة كلو كقف على كلده ٍب كلد أخيو إف كاف لو كلد كإال فعلى أكالد كلد الواقف 
ٍب ٧بل  (ٓ)خيو ٍب حدث ألخيو كلد استحق كما ٕبثو السبكيألفمات كلده كال كلد 

ة أمد االنقطاع لتعْب الوسط كقن أك ىذا الصرؼ ُب منقطع الوسط أما إذا أمكن معرف
]على  [ كما لو كقفُ/ّْٓ] (وسطتلغا مجهوؿ )من ٍب (و)ُّيمة كإال فبل أثر لو 

للفقراء ال ألقرب الناس إٔب الواقف  بعد زيدعلى رجل ٍب على الفقراء فهو  (ٔ)زيد ٍب[
قره عليو أك  كاستحسنو الشارحاف، (ٕ)لعدـ معرفتو أمد االنقطاع كىذا من تفقو ا٤بصنف

كقاؿ إنو أخذه من تفريع الشيخْب لو على القوؿ بصحة منقطع األكؿ.  (ٖ)شيخنا
 انتهى.

فيقاؿ يصرؼ  (َُ)كالركضة (ٗ)كٰبتمل األخذ بعمـو كبلمهم ال سيما كبلـ ا٤بنهاج
صرؼ ىنا لؤلقارب أيضا كال نسلم أف أمد االنقطاع ال يعرؼ بل ٲبكن معرفتو بأف ي

                                                           

 (ْٓ/ْ(، قوت اتاج )ِْٕ/ْ(، الوسيط )َّٓ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ُ) 

 ( َُِ/ٓاألـ )(  ِ) 

 أ من ب َُْبداية لوح (  ّ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب  َّٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ْ) 

 ( َٕ - ٗٔ/ِفتاكل السبكي )(  ٓ) 

 ساقط من )أ((  ٔ) 

 ( ِِٕ/ِإخبلص الناكم )(  ٕ) 

 ( ْْٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٖ) 

 (ُٗٔا٤بنهاج )ص: (  ٗ) 

 ( ِّٖ/ٓركضة الطالبْب )(  َُ) 
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ل ال يتناكؿ جألف قولو: ٍب ر  (ُ)]أك ٫بوىا[ إليهم بعد موت زيد مدة ٟبسة كأربعْب سنة
 (ّ)على أكؿ متصف بالبلوغ كسنو حينئذ ٟبسة عشر سنة أك ٫بوىا (ِ)َبؾإال بالغا في

ما قلنا  (ْ)تنقص ٟبسة عشر سنة مدة صباه ببقاء ةسن ستْبتقريبا كعمره الغالب ٫بو 
 تلك ا٤بدة ألنا تيقنا استحقاقهم كجهلنا مدة فنقدرىا بالغالب فيصرؼ إٔب األقارب ُب

لو كقف على اثنْب معينْب كوقفت كذا (و)، ال بغّبه مراعاة ١بانيب الفقراء كاألقارب
 (لباؽ)منهما  (حق ميت)كاف   (الفقراء)على  (ثم)أك على زيد كعمرك  (على ىذين)

ال  (ٕ)كغّبه (ٔ)(ٓ)ا٣بفاؼصرح بو  ككذا لو باف أحدٮبا ميتا فيكوف الكل للباقي كما
للفقراء ألف شرط االنتقاؿ إليهم انقراضهما ٝبيعا كٓب يوجد كالصرؼ إٔب من ذكره 

احتماال فقاال: كالقياس أنو ُب نصيب ا٤بيت صار  (ٖ)الواقف أكٔب كذكره الشيخاف
ذلك ٗبا إذا ٓب يفصل كإال كوقفت  (ٗ)كقيد السبكي، منقطع الوسط فيصرؼ مصرفو

                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

 ُب )ب( فينزؿ(  ِ) 

 ُب )ب( بدكف ٫بوىا(  ّ) 

 ُب )ب( يبقى(  ْ) 

 عنو يوسف، نقل بن عمر بن أٞبد ، كىو«ا٣بصاؿ: »كتاب ، صاحبأبو بكر ا٣بٌفاؼ(  ٓ) 
 طبقة ُب إسحاؽ أبو الشيخ األماف، ذكره منو يصح ا٤بمٌيز الصيب السّب، أف كتاب ُب الرافعي

نظر: الوجود. ا قليل ٨بتصر «ا٣بصاؿ» بػ ا٤بسٌمى سلمة، كمعاصريهما، ككتابو كابن ا٢بٌداد ابن
 (ِِِ/ُطبقات الشافعية لئلسنوم )

 ( ّْٕ/ّالغرر البهية )(  ٔ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف أٞبد  َْٗاإلسعاد ص (  ٕ) 

 ( ّّْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِْٕ/ٔ) فتح العزيز(  ٖ) 

 ٙبقيق الطالب: ٧بمد البعيجاف  ِٓٓ - ُٓٓاإلبتهاج ص (  ٗ) 
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نصيب  (ُ)كل منهما نصف ىذا فهو كقفاف كٓب يبْب حكمهما كبينو غّبه كأف  على
ا٤بيت منهما ال يكوف لآلخر بل ينتقل إٔب األقرب للواقف إف قاؿ: ٍب من بعدٮبا على 

 (ْ)كما ُب أصلو  (ّ)كلو عب باآلخر، الفقراء إف قاؿ ٍب على الفقراء (ِ)الفقراء أك إٔب
د الباقي من أىل الوقف فيشمل الفقراء كخرج بقولو: ٍب لكاف أكٔب لئبل يتوىم أف ا٤برا

ما لو سكت عمن يصرؼ إليو بعدٮبا ٍب مات أحدٮبا فقيل يصرؼ نصيبو عالفقراء 
منهما شيئا لكن الذم صححو  (ٓ)للباقي كقيل ألقرباء الواقف كٓب يرجح الشيخاف

أيضا كبقولو حٌب كاقتضاه كبلـ القموٕب أنو يصرؼ ىنا للباقي  (ٕ)كالسبكي  (ٔ)األذرعي
ف أكصى بشراء عقار أٓب يكن قد القاٮبا معا ك (ٖ)ٲبيت ا٤بقتضى ٤ببلقاة الوقف ٥بما فإذا

بثلثو ككقفو على شخصْب ٍب الفقراء فمات أحدٮبا قبل الوقف فبل يبطل ُب النصف 
كبقولو ىذين الذم ىو نص ، (ٗ)ا٤بختص بو بل يصرؼ إٔب الفقراء كما ذكره الزركشي

ف كقف على زيد ٍب عمرك ٍب بكر ٍب الفقراء أذكر بينهما ترتيبا ما لو ذكره كُب أنو ٓب ي
ألف  (ُُ)كرجحو الزركشي (َُ)فمات عمرك ٍب زيد فينتقل منو لبكر كما قالو القاضي

                                                           

 ُب )ب( بأف(  ُ) 

 ُب )ب( كإٔب(  ِ) 

 ُب )ب( باألجر(  ّ) 

 (ّٔٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ْ) 

 ( ِّّ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِٕٓ/ٔ) فتح العزيز(  ٓ) 

 ( ٖٓ/ْقوت اتاج )(  ٔ) 

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف  ْٓٓاإلبتهاج ص (  ٕ) 

 ُب )ب( ما إذا(  ٖ) 

 أبو حسْب  ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن ِّٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ٗ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب  ِّٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  َُ) 

 ا٤بصدر السابق. (  ُُ) 
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كلد كلده ٍب الفقراء  (ُ)]كلده ٍب[ استحقاؽ الفقراء مشركط بانقراضو كما لو كقف على
بأنو إذا مات كاحد  (ّ)كيوافقو إفتاء البغوم (ِ)الفقراءفمات كلد الولد ٍب الولد يرجع إٔب 

من ذرية الواقف ُب كقف الَبتيب قبل استحقاقو للوقف ٢بجبو ٗبن فوقو شارؾ كلده من 
ينتقل من زيد للفقراء ال لبكر ألنو  (ٓ)كالركياين (ْ)كقاؿ ا٤باكردم، بعده عند استحقاقو

شيئا  (ٕ)بكر عنو (ٔ)ا فلم ٯبز أف يتملكرتبو بعد عمرك كعمرك ٗبوتو أكال ٓب يستحق شيئ
بأنو لو كقف على زيد كاألشراؼ ا٤بقيمْب ببلد كذا فأقاـ  (ٖ)[ كأفٌب ابن رزينِ/ّْٓ]

ُّا كىو شريف استحق معهم جزءا مضافا ٤با معو ألف ٚبصيصو ا٤بقيمْب يقتضي 
ف زيد فقّبا استيعاُّم قاؿ: كُّذا فارؽ ما لو أكصى لزيد بدينار كللفقراء بشيء آخر ككا

ال يأخذ معهم ألف الوصية للفقراء ٓب تثبت لزيد استحقاقا خاصا كللوصي  (ٗ)ٕبيث
من  (َُ)حرمانو كإعطاء غّبه كلو كقف على زيد كالفقراء فهو كأحدىم أك لو صرؼ

الصحة كُب صرؼ  (ُُ)د فاألصح كما قالو األذرعيز غلتها كل شهر لفبلف كذا كٓب ي

                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

 ُب )ب( للفقراء(  ِ) 

  َِٔفتاكل البغوم ص (  ّ) 

 ( ِّٓ/ٕا٢باكم الكبّب )(  ْ) 

 ( ِِّ/ٕٕبر ا٤بذىب )(  ٓ) 

 ب من ب َِْبداية لوح (  ٔ) 

 ُب )ب( عنو بكر(  ٕ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب  ِٓٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ٖ) 

 ُب )ب( حيث(  ٗ) 

 ُب )ب( ليصرؼ(  َُ) 

 ( ْٔٔ/ِ، حاشية الرملي على األسُب )(ْٔٔ/ِ) ا٤بطالب أسُب(  ُُ) 
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ك الرباط كٓب يبْب أعلى ا٤بسجد  (ُ)]أك[الواقف  الفاضل أكجو رجح صرفو ألقارب
 (ِ)مصرفو صح كٞبل على مصا٢بو ككاف منقطع اآلخر إف اقتصر عليو كنقل الشيخاف

ره ٓب يصح كرده آخاه للغزاة كٓب يبْب قعن فتاكم القفاؿ أنو لو قاؿ: جعلت دارم خان
خبلفو كاعَبض بأنو بناه على طريقتو من بطبلف منقطع اآلخر كاألصح  (ّ)األذرعي

تعبّبٮبا ٔبعلت بأف الذم ُب فتاكيو كقفت كأما جعلت فكناية كلو كقف داره على 
عمارة ا٤بسجد كٓب يعْب مسجدا ٓب يصح كعلى كل من أراد من ا٤بسلمْب أف يسكنها 

لبعض ا٤بوقوؼ عليهم على  (في تفصيل)أم الواقف  (شرطو)كجوبا  (عتبو )صح 
 (تسوية)ُب (و) (ْ)ر خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ ا٢باكمبعض كإف كاف ا٤بفضل أنثى على ذك

كُب غّب ذلك من سائر شركطو ُب مقادير االستحقاؽ كصفات ا٤بستحقْب كزماف  بينهم
ة أك الشيوخة أك غّبٮبا أك ُب فقهاء بر قال (ٓ)ف شرط ُب االستحقاؽكأاالستحقاؽ  

تصاصو بطائفة معينة  ا٤بدرسة التزاـ مذىب معْب أك ُب ا٤بسجد أك الرباط أك ا٤بدرسة اخ
ف أكك، ُّم رعاية للشرط كقطعا للنزاع ُب إقامة الشعائر (ٔ)كالشافعية أك ا٢بنفية فتختص

ا٤بوقوؼ عليو بغلة سنة فيختص نعم لو شرط ا٤ببيت ُب مدرسة  نخصص كل كاحد م
٩با مر ُب مبيت  كما أخذه البلقيِب  ةعذر جاز كاستحق تاركو لذلك معلوملمثبل فَبؾ 

أيضا بأف شرط االختصاص بغّب ا٤بتزكجْب الغ ٤بخالفتو الكتاب  (ٕ)مُب كأفٌبمزدلفة ك 
                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

 ( ّّّ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ََّ/ٔ) فتح العزيز(  ِ) 

 ( ْٔٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 

 (ّٔٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ْ) 

 ُب )ب( الفقراء(  ٓ) 

 ُب )ب( فيختص(  ٔ) 

 ( ِٔٓ/ٔأم البلقيِب. انظر: ٙبفة اتاج )(  ٕ) 
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للوقف أصبل أك أكثر من  (منع إجارة)ُب (و)كالسنة ٤با فيهما من ا٢بث على التزكج 
السكُب  أرادكاسنة مثبل كسائر الشركط ا٤بتضمنة للمصلحة فإف كاف الوقف على ٝبع ك 

لكن قوؿ ، (ّ)كغّبه (ِ)كاعتمده ابن الرفعة (ُ)مر ١بو هم للَبتيب ذكره ابينأقرع ك  هتايأكا
بأنو  (ٓ)كٰبفظ استبعده السبكي الوقف تم مقصودُّا يألف  ا٤بهاياة ٘بب (ْ)ةابن الرفع

ال ٯبب على ا٤بوقوؼ عليو إف سكن كمقصود الوقف يتم بإباحة االنتفاع كأجاب أبو 
ال با٤بهايأة فإذا صار لكل كاحد قدر معلـو ٓب ٯبب بأف إباحتو ال ٙبصل إزرعة 
أك إباحة  أف يسكن فيو كفيو نظر كما ا٤بانع من أف يقاؿ: الواجب إما ا٤بهايأة (ٔ)]فيو[

 .الكل االنتفاع

[ إذا شرط أف ال يؤجر أكثر من سنة كال يورد ُ/ّْٔبأنو ] (ٕ)كأفٌب ابن الصبلح
د فخرب كٓب ٲبكن عمارتو إال بإٯباره سنْب يصح إٯباره سنْب بعقود عقد على عق

 (ٖ)متفرقة ألف ا٤بنع حينئذ يفضي إٔب تعطيلو كىو ٨بالف ٤بصلحة الوقف ككافقو ابن رزين

                                                           

 ُٔٔ(، السراج الوىاج تكملة الكاُب ص َّّ/ِ(، ٙبرير الفتاكم )ْٓ/ْقوت اتاج )(  ُ) 
 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبوحسْب

 ٙبقيق/الطالب: أٞبد بن ٧بمد ا٢بريب  ُٕٗا٤بطلب العإب ص (  ِ) 

 ( ْٓ/ْقوت اتاج )(  ّ) 

 ا٢بريب ٧بمد بن أٞبد: الطالب/ٙبقيق ُٕٗ ص العإب ا٤بطلب(  ْ) 

ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف، كرد على السبكي األذرعي كالزركشي  ّٖٓاإلبتهاج ص (  ٓ) 
. انظر: قوت اتاج ا٤بهايأة أصل بل السكُب إٯباب يرد ٓب فإنو مدفوع؛  فقاال: كىذا

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب  ُٔٔ(، السراج الوىاج تكملة الكاُب ص ْٓ/ْ)

 ساقط من )أ((  ٔ) 

 ( ّّٖ – ِّٖ/ُفتاكل ابن الصبلح )(  ٕ) 

ق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب، هناية اتاج ٙبقي ُٕٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص  ( ٖ) 
(ٓ/ّٕٔ.) 
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متفرقة كٕبث  ه بعقودلكنهما ردا تقييد (ّ)كاألذرعي (ِ)ككذا السبكي (ُ)كأئمة عصره
قالو بأف الضركرة تتقدر بقدرىا كيؤخذ من ما  (ْ)ا١بواز ُب عقد كاحد كرجح شيخنا

ٯبوز  (ٓ)]ق[ذلك أنو لو شرط منع إٯباره مطلقا فخرب كٓب ٛبكن عمارتو إال بإٯباره أف
كتبعو  (ٔ)كىو ٧بتمل كشرط عدـ اإلٯبار ال يقتضي منع اإلعارة كما ٕبثو ابن الرفعة

 (ٖ)فيو أبو زرعة كعللو بأف من ملك منفعة ملك اإلعارة الستيفائها كتوقف (ٕ)السبكي
ال  (ٗ)ككجو بكونو ٩بنوعا من اإلجارة فلم ٲبلك ا٤بنفعة بل أف ينتفع كبأف ا٤بوقوؼ عليو

ٲبلك ا٤بنفعة إال إذا كاف معينا أما غّبه كا٤بدارس كالربط فبل ٲبلك ا٤بوقوؼ عليو إال أف 
ك كٯباب عن األكؿ بأف الوقف ٛبلي، ينتفع كمن ملك أف ينتفع كا٤بستعّب فبل يعّب

للمنفعة كامتناع اإلجارة ألمر خارج فبل يلـز منو عدـ ملك ا٤بنفعة كعن الثاين بأف 
إعارتو كإجارتو مطلقا كمر أكائل  (َُ)الكبلـ إ٭با ىو ُب ا٤بعْب ال ُب غّبه ألنو ٛبتنع

الثاين  ستا ُب عقدين الناظر هاإلجارة ما لو شرط أف ال يؤجر مدة كثبلث سنْب فأجر 
على الوقف لنفسو أك لغّبه فيكوف  (في نظر) (ُُ)تبع شرطو(و)قبل انقضاء األكؿ 

                                                           

 ا٤بصدراف السابقاف. (  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب  ُْٓاإلبتهاج ص (  ِ) 

 ( ْٓٔ/ِ(، كنقلو عنو صاحب أسُب ا٤بطالب )ٓٓ - ْٓ/ْقوت اتاج )(  ّ) 

 ( ْٓٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ْ) 

 ساقط من )أ((  ٓ) 

 ا٢بريب ٧بمد بن أٞبد: الطالب/ٙبقيق ُٕٗ ص العإب طلبا٤ب(  ٔ) 

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف  ّٖٓاإلبتهاج (  ٕ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف اٞبد  ِْٗاإلسعاد ص (  ٖ) 

 أ من ب َِْبداية لوح (  ٗ) 

 ُب )ب( ٲبتنع(  َُ) 

 ُب )ب( بدكف شرطو(  ُُ) 
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النظر فيو ٤بن شرطو لو سواء فوضو ُب ا٢بياة أـ أكصى بو كسواء أ٪بز التولية أـ علقها  
كجعلت كالية ىذا الوقف إٔب فبلف فإف مات فإٔب فبلف ألنو ا٤بتقرب بصدقتو فيتبع 

تبع ُب مصارفو كحيث شرط النظر لغّبه حاؿ الوقف ٓب يكن لو كما ي   (ُ)]فيو[ شرطو
نظر فليس لو عزؿ من شرط نظره حالة الوقف كلو ٤بصلحة كما لو كقف على أكالده 

]بعد ٛباـ الوقف ٖببلؼ من جعل لو ذلك ، اء كعكسويالفقراء ال ٯبوز تبديلهم باألغن
لوقف فليس لو عزلو ٖببلؼ حاؿ ا (ّ)كما يأٌب مثلو كمن شرط تدرسو (ِ)فإف لو عزلو[

كال أثر لتفويض النظر كالتدريس حاؿ الوقف   ١بنحة غّبه لكن األكجو تقييده ٗبا إذا كاف
لعدـ صيغة الشرط فلو العزؿ مطلقا خبلفا  (ٓ)كصححو النوكم (ْ)كما ٕبثو الرافعي

ْب أف يقوؿ: كقفت كشرطت أف ب حيث أ٢بقو بالشرط كال فرؽ ُب الشرط (ٔ)للبغوم
 (ٖ)كغّبٮبا (ٕ)يد مدرسا أك كقفت بشرط كونو مدرسا كما أفهمو كبلـ الشيخْبيكوف ز 

الثاين بأف زيدا قد يقبل كقد ال يقبل فتكوف الصيغة  (َُ)كاإلسنوم  (ٗ)كاعَبض ا٤بصنف

                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

 ُب )ب( تدريسو(  ّ) 

 ( ِِٗ – ُِٗ/ٔ) فتح العزيز (  ْ) 

 ( ّْٗ/ٓركضة الطالبْب )(  ٓ) 

 ( ُِٗ/ٔ) فتح العزيز، ِٖٓفتاكل البغوم ص  (  ٔ) 

 ( ّْٗ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِِٗ_  ُِٗ/ٔ) فتح العزيز(  ٕ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف أٞبد  ْٔٗاإلسعاد ص (  ٖ) 

 /ٙبقيق ْٔٗ ص (، كنقلو عنو صاحب اإلسعادِِٗ - ِِٖ/ِإخبلص الناكم ) (ٗ) 
 أٞبد سيف عبدا: الطالب

 ( ِّٓ/ٔا٤بهمات )(  َُ) 
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للمبلبسة أم كقفا  (ُ)مفسدة ألصل الوقف من أجل التعليق مردكد بأف الباقي شرط
 (ِ)]كقفت[ للتعليق كفارؽ كقفت كشرطت ملتبسا ُّذا الشرط أم مشتمبل عليو ال

تقلة ال تعلق ٥با باألكٔب فكانت كاقعة بعد لزـك األكٔب سكفوضت بأف فوضت ٝبلة م
الستقبلؿ كل منهما كعدـ ارتباطو باآلخر فلم يفَبؽ ا٢باؿ بْب التفويض الواقع حاؿ 
الوقف كبعده لذلك ٖببلؼ كقفت كشرطت ألف شرطت من تتمات ما قبلها فكانت 

[ لو ِ/ّْٔٓب يقبل زيد التدريس ا٤بشركط ] كلو (ّ)قيدة لو فوجب العمل كيقتضيهام
غّبه ٓب يستحق شيئا كما لو رد  بعد توليوعاد كقبل  (ْ)غّبه كإف الناظر حاؿ الوقف كٔب

كقبل : لو شرط النظر لؤلفضل من بنيو فلم يقبل ٍب عاد (ٓ)الوصية كيؤيده قوؿ ا٤باكردم
فبل شيء لو كإف كاف من أىل الوقف إذ النظر عند السكوت عنو للحاكم أم كعدـ 

كتب األكقاؼ تارة يقولوف   (ٕ): كمؤرخو(ٔ)قبولو يصّبه كا٤بسكوت عنو قاؿ السبكي
كتارة يقولوف كجعل النظر لفبلف كيفهموف منها معُب كاحدا ، كشرط الواقف النظر لفبلف

ك إ٭با يكوف ٗبنزلة الشرط إذا دلت القرينة عليو بأف ٯبعلو كالظاىر أف ذل، كىو االشَباط
ا٢باكم كما أشبهو حٌب لو قاؿ ُب   ىذا ُب ضمن الكتاب كيشهد عليو بأنو كقف على

الكتاب كبعد ٛباـ الوقف جعل النظر لفبلف أك شرطو ٓب يصح فا٢باصل أنو إذا كرد 
ك غّبىا لـز ٝبيع ما دؿ الوقف على صفة دؿ عليها لصيغة الشرط كا١بعل كالتفويض أ

                                                           

 ُب )ب( يشرط(  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

 ُب )ب( بقضيتها(  ّ) 

 ُب )ب( فإف(  ْ) 

 ( ّّٓ/ٕا٢باكم الكبّب )(  ٓ) 

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف  ٕٗٔاإلبتهاج ص (  ٔ) 

 ُب )ب( مؤرقو ( ٕ) 
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ٍب ذكر تلك ، عليو كبلمو الذم أكرد الوقف عليو ٖببلؼ ما إذا كرد الوقف كحده
تلقى ٩با مر ُب ي نظر الشركط مَباخية أك متعاقبة فإهنا ال تلـز كال يصح كُب إطبلقو ذلك

كقفت كشرطت كٯباب بأف ما ذكره إ٭با ىو ُب عبارات كتب األكقاؼ اتملة لصدكره 
الواقف على ما ىي عليو كعلى غّبه فاحتيط ٥با ٗبا ذكر كما مر إ٭با ىو ُب لفظ من 

يدؿ عليو كلو عزؿ من ثبت لو النظر بالشرط نفسو أك فسق  (ُ)الواقف اقق فعمل ٗبا
، غّبه ا٢باكم ال الواقف إذ ال نظر بعد أف جعل النظر ُب حاؿ الوقف لغّبه كما مر كٔب

: الذم أراه أنو ال ينعزؿ لكن ال (ِ)نفسو لكن قاؿ السبكي كقضية ىذا أنو انعزؿ بعزلو
ٯبب عليو النظر بل لو االمتناع كرفع األمر للقاضي ليقيم غّبه مقامو كعليو فتولية 

بل المتناعو فإذا عاد عاد النظر لو كقياسو جرياف نعزالو ا٢باكم غّبه كما مر ليس ال
ا٢باكم غّبه فإذا صار عدال عاد  ذلك ُب الفسق فما داـ فاسقا ىو كا٤بمتنع فيقيم

كىو صريح فيما ذكرتو كلو شرطو حاؿ  (ّ)النظر إليو ٍب رأيت ما يأٌب عن فتاكل النوكم
قبل  استناب لزيد بعد انتقاؿ الوقف من عمرك إٔب الفقراء فعزؿ زيد نفسو أك فالوق

 .انتقالو إليهم ٓب يصح كل من العزؿ كاالستنابة ألنو غّب ناظر ُب ا٢باؿ

فأثبت كل أنو األرشد اشَبكوا ُب النظر  (ْ)]من أكالده[ ف جعلو لؤلرشد فاألرشدكإ
ببل استقبلؿ لبقاء أصل الرشد كسقوط األرشدية بتعارض البينات فيها أك بعضهم فقط 

 (ٕ)بعضهم (ٔ)لو كأ (ٓ)ُب األرشد ا٤بذكور أكالد البنات فيها كال يدخلاختص بالنظر 
                                                           

 ب من ب َّْبداية لوح (  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف  ّٖٕ - ّٕٕاإلبتهاج ص (  ِ) 

  ُٗٓفتاكل النوكم ص (  ّ) 

 ساقط من )أ((  ْ) 

 ُب )ب( بدكف فيها(  ٓ) 

 ُب )ب( كلو(  ٔ) 

 ُب )ب( بدكف بعضهم(  ٕ) 
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بعد  (ولو)لو إذا أراد فنصب ناظرا ٍب مات ٓب يبدؿ شرط لنفسو النظر كنصب غّبه بد
شرط الواقف النظر كلو ٓب يكن ُب كل ا٤بوقوؼ أك  (ُ)كمنع، ا٤بوت كما ال يبدؿ الوصي

ف شرط أف يستوُب كال يؤجر أك عكسو فبل أمن ذلك ك (في بعض)التصرفات بل 
بالتصرؼ أك  يتعدل ما شرطو عليو ٤با مر كلو جعلو الثنْب كأطلق ٓب ينتقل أحدٮبا

للموقوؼ عليو اشَبكوا فيو فليس ألحد منهم أف يستقل بالتصرؼ أك العدلْب 
[ من أكالده كليس فيهم إال األعدؿ نصيب ا٢باكم عند اآلخر بدؿ ا٤بعلـو ُ/ّْٕ]
 .الواقف عن النظر فلم يشَبط كاحد (وإف سكت)

علم ٩با تلت كفايتو كما يخكإف ثبت نظره بالشرط حاؿ الوقف كا (وفسق ناظر)
النظر ُب ا٤بسائل الثبلث كالثانية من زيادتو ال للواقف كال للموقوؼ  (فللحاكم)يأٌب 

العاـ كألف ا٤بلك ُب الوقف  تعأب  عليو سواء الوقف على معْب أك جهة ألنو الناظر
إٔب من بعده  كلو شرط النظر إلنساف بعد آخر ففسق األكؿ أك اختلت كفايتو انتقل 

قاؿ: بل ، إذا ٓب ينص عليو الواقف (ّ)كاستبعده السبكي (ِ)كموتو كذا ُب ا٤بطلب
ق (وإف شرط)ا٢باكم ألف الواقف ٓب ٯبعل النظر للثاين إال بعد موت األكؿ  (ْ)ينتظر

شاء  ق إف(وعزؿ)غّبه إف شاء  ى(ول)جاز كما مر  (نفسو)ل (ٓ)]النظر[أم الواقف 
يعزؿ ا٤بوكل ككيلو كينصب غّبه ٔبامع أف كبل نائب فالقوؿ بأنو سبب كما  (ٔ)كلو بغّب
 .(ٕ)ال بسبب كإال ٓب ينعزؿ بعيد كما قالو شيخناإال يعزلو 

                                                           

 ُب )ب( تبع(  ُ) 

 طالب: أٞبد بن ٧بمد ا٢بريب.ٙبقيق/ال ِٕٕا٤بطلب العإب ص (  ِ) 

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف  ُْٕاإلبتهاج ص (  ّ) 

 ُب )ب( ينظر(  ْ) 

 ساقط من )أ((  ٓ) 

 ُب )ب( لغّب(  ٔ) 

 ( ُِٗ/ٔ(، حاشية الشركاين على التحفة )ِْٕ/ِأسُب ا٤بطالب ) (  ٕ) 
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: حكم قبوؿ ا٤بشركط نظره حكم قبوؿ الوكيل ُب أف الشرط عدـ (ُ)كيؤيده قو٥بم
كسيأٌب ، ٥بماالرد ال التلفظ بو ٔبامع اشَباكهما ُب التصرؼ كُب جواز امتناعهما بعد قبو 

تو كيفيد التولية ر ال يعزؿ إال بسبب كالفرؽ بينو كبْب ما ىنا كاضح ٩با قر  أف الناظر
 (ّ)غّبهك  (ِ)كالعزؿ ٗبا إذا شرط النظر لنفسو من زيادتو دفع بو ما كرد على عبارة أصلو

ن النظر فهو من أنو إف كاف شرط نظره حاؿ الوقف ٓب ٲبلك عزلو كإف سكت ع
قف كغّبه خبلفا اسواء الو  ُب الناظر و(وشرط)، للحاكم ال للواقف فكيف يعزؿ كيوٕب

ُب التصرؼ  (عدؿ كاؼ)العدالة كالكفاية فبل يؤب النظر إال  (ْ)٤با توٮبو عبارة أصلو
 (ٓ)م كتبع كأصلوكإف كاف الوقف على معْب رشد اآلف النظر كالية كما ُب الوصي كالقي

حيث عب بد٥با بالعدالة كىي أخص  (ٕ)كأصلو  (ٔ)ُب التعبّب بالعدالة بو ال أمانة ا٤بنهاج
ُب منصوب ا٢باكم العدالة الباطنة ككذا ُب  (ٗ)كيعتب (ٖ)منها كما أشار إليو ابن الرفعة

يكفي فيو العدالة  (ُِ)كرد قوؿ السبكي (ُُ)كما اعتمده األذرعي  (َُ)منصوب الواقف

                                                           

 ( ُِٕ/ّبْب )(، إعانة الطالِٓٓ/ّ(، مغِب اتاج )ُْٕ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ُ) 

 (ّٔٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ِ) 

 (َُٕ(، ا٤بنهاج )ص: ِْْارر )ص: (  ّ) 

 (ّٔٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ْ) 

 ا٤بصدر السابق (  ٓ) 

 (َُٕا٤بنهاج )ص: (  ٔ) 

 (ِْْارر )ص: (  ٕ) 
 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد بن أٞبد ا٢بريب  ِٕٔا٤بطلب العإب ص (  ٖ) 

  ُب )ب( تعبّب(  ٗ) 

 أ من ب َّْبداية لوح (  َُ) 

 ( كقاؿ إنو جنوح للوجو الشاذ.،ّٗ/ْقوت اتاج )(  ُُ) 

 ( ْٕ/ِفتاكل السبكي )(  ُِ) 
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كمٌب اختلت العدالة كالكفاية نزع ا٢باكم الوقف ، لظاىرة كاألب ا٤بتصرؼ ُب ماؿ كلدها
ذكره ، منو فإف عادت عاد نظره إف كاف مشركطا ُب الوقف منصوصا عليو بعينو

كالناظر على أمكنو ، خبلفو (ِ)كىو ظاىر كإف اقتضى كبلـ اإلماـ، ُب فتاكيو (ُ)النوكم
نظره ُب بعضها ثبت ُب سائرىا من جهة األمانة ال الكفاية حٌب يقيم  ثبتت أىليةأإذا 
فوؽ  ثاينٗبا إذا كاف ال (ّ)و للنظر ُب كل مكاف ٖبصوصو كقيده ابن الصبلحليتأىب ةبين

كىو متجو حيث ، عمالو فإف كاف دكنو فبلأما أثبت أىليتو فيو أك مثلو بكثرة مصارفو ك 
ككظيفة ، فبل يكفي ُب األدكف كإف كفى ُب األعلى ألمر عارضت كفايتو فيو كإال لمع

 (فيعمر)كحفظها كاألصوؿ كقسمتها  عند اإلطبلؽ العمارة كاإلجارة كٝبع الغلة الناظر
ليها اآلف  ما رآه ٧بتاجا للعمارة كلو بأف ظن ترتب مفسدة على تركها اآلف كإف ٓب ٰبتج إ

بأجرة ا٤بثل فأكثر فإف أجرهتا أك بأكثر فزادت األجرة أك ظهر  يؤجر(و )كما ىو ظاىر 
 بالغبطة [ِ/ّْٕنْب ألف العقد جرل ]اطالب بالزيادة بعد ذلك ٓب يؤثر كإف أجر ٜب

ُب كقتو فأشبو ما إذا باع الوٕب ماؿ موليو ٍب ارتفعت القيمة باألسواؽ أك ظهر طالب 
ىا ُب مصارفها من كظيفتو أيضا تولية (ويصرؼ) أم ٰبصل الغلة (غلتشوي)بالزيادة 

الطلبة كما  تنزيل مدرس أُّمو الواقف كتعيْب الفقّب الذم اهتمو ا٤بوكل ُب الصدقة ككذا
تنزيلهم للمدرس ال للناظر ألنو  (ٔ)كٞبل قوؿ ابن عبد السبلـ (ٓ)كغّبه (ْ)صوبو الزركشي

                                                           

 ( ُٗٓ/ُفتاكل النوكم )(  ُ) 

 ( ّٖٔ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ِ) 

 ( ّٕٖ/ُفتاكل ابن الصبلح )(  ّ) 

 رًن أبو حسْب ٙبقيق/الطالب: عبدالك ٕٕٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ْ) 

 ( ََْ/ٓ(، هناية اتاج )ْٓٓ/ّمغِب اتاج )(  ٓ) 

 (ََْ/ٓ) اتاج هناية(، ْٓٓ/ّ) اتاج (، مغِبٓٗ/ْقوت اتاج )(  ٔ) 
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حوا٥بم كمراتبهم على عرؼ زمنو أك على ناظر ٯبهل مراتبهم كمثلهم فيما ذكر أعرؼ بأ
: ظاىر (ُ)كقوؿ بعضهم، الصوفية ك٧بل ا٣ببلؼ حيث ٓب ٯبعل الواقف ذلك للناظر

تقتضي حصر كظيفتو فيما ذكركه كليس منو التولية كالعزؿ  (ّ)كغّبه (ِ)عبارة الرافعي
٧بمولة على الوظائف ا٤بطردة  هتمبأف عبار  (ٔ)كغّبه (ٓ)للحاكم رده السبكي (ْ)فيكوناف

ُب كل كقف كأيضا فهي الغالبة من تصرفات النظار على أهنما مفهوماف من جعلهم 
نعم ، ألف من فوض لو الصرؼ فوض لو ما يستلزمو، القسمة بعد التعيْب من كظيفتو

ؿ للحاكم االعَباض عليو حيث كٔب من ال يصلح كليس لو كإف كاف ىو الواقف عز 
 (ٕ)غّبه من كظيفتو هتورا بدكف سبب بل بفسق بو كال ينعزؿ من عزلو كما قالو البلقيِب

لو أراد كٕب األمر إسقاط بعض األجناد ا٤بثبتْب ُب الديواف جاز  (ٖ)كاقتضاه قوؿ الركضة
ند العزؿ كقيده بياف مست بأنو ال يلـز الناظر (ٗ)ه نعم أفٌب ٝبع متأخركفبغّب بسبب ال 

 (ُُ)كغّبه (َُ)بعضهم ٗبا إذا كاف موثوقا بعلمو كديانتو كىو حسن كما قالو أبو زرعة

                                                           

   ٙبقيق/الطالب: عبدا سيد أٞبد   َٓٗاإلسعاد ص   (ُ) 

 ( َِٗ/ٔ) فتح العزيز(  ِ) 

 ( ّْٖ/ٓركضة الطالبْب )(  ّ) 

 ( ليكونافُب )ب(  ْ) 

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف ُٕٓاإلبتهاج ص (  ٓ) 

 ( ْٓٓ/ّ(، مغِب اتاج )ِّٓ/ٓالنجم الوىاج )(  ٔ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف أٞبد  ُٓٗاإلسعاد ص (  ٕ) 

 (ّٕٔ - ّٔٔ/ٔركضة الطالبْب )(  ٖ) 

 ( ّٗٓ/ّمل )(، حاشية ا١بَِْ/ٓ(، هناية اتاج )ِّْ/ِٙبرير الفتاكم )(  ٗ) 

 ( ِّْ/ِٙبرير الفتاكم )(  َُ) 

 ُٓٗ، اإلسعاد ص (ِّْ/ِ) الفتاكم ىو شرؼ الدين اٞبد ا٤بقدسي. انظر: ٙبرير(  ُُ) 
= 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

465 

لو ٍب إف كاف غّب  (ما شرط) من غلة الوقف أم الناظر (ولو) (ُ)كإف أنكره ُب التوشيح
كاف الواقف ٓب   الواقف استحقو كإف زاد على أجرة ا٤بثل ككاف ذلك أجرة عملو كإف

يشرط لنفسو أكثر من أجرة ا٤بثل فإف عمل ببل شرط ٓب يستحق شيئا كما علم ٩با مر 
]كذا أطلقوه كٓب ٯبعلوه   فإف دفع األمر إٔب حاكم ليقرر لو أجرة قدر لو، ُب اإلجارة

كوٕب تبع ٕبفظ ماؿ موليو فبل يأخذ لنفسو بل يستأجر من يقـو بذلك بأجرة مثلو 
ٔب القاضي لينصب قيما لذلك كلو بأجرة ال ليقدر ا٤بؤب أجرة إال إذا ٓب كيرفع األمر إ

ٯبد متبعا على ما مر ُب ا٢بجر كال كوٕب شغلو ماؿ موليو عن كسبو ُب كونو يأخذ 
األقل من أجرة ا٤بثل كالنفقو بشركطو السابقة ٍب كقد يفرؽ بأف ماؿ اجور عليو ٰبتاط 

أراده ٖببلؼ ماؿ الوقف فإف  لو فيو و من حيفولو أكثر من غّبه؛ ألنو ال مانع ل
ا٤بوقوؼ عليهم ٲبنعونو من ا٢بيف الذم يزيده فتسومح ىنا ٗبا ٓب يتسامح بو ٍب كُّذا 

للناظر ىنا بالوٕب ٍب فيما ذكر كأفٌب ابن  (ِ)الذم قررتو ينازع ُب تشبيو البلقيِب
يأٌب ىنا باألكٔب كما  بأف للوٕب ا٤بشغوؿ عن كسبو أف يستقل باألخذ كذلك (ّ)الصبلح

ٕبفظ ماؿ  يلـز لو بالوٕب إذا (ْ)لكن قضية تشبيو البلقيِب علم ٩با قررتو كٯبوز أف [
كطلب من ا٢باكم أجرة أنو يقرر لو إف احتاج األقل من نفقتو كأجرة مثلو إال أف  ة٧بجور 

ل كإف ٰبمل تشبيهو بالوٕب على أنو ُب حكم الرفع ال مطلقا فحينئذ تقرر لو أجرة ا٤بث

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف أٞبد 

 ا٤بصدراف  السابقاف.(  ُ) 

 ( ِّٗ/ّالكبل ) الفقهية الفتاكل(  ِ) 

 ا٤بصدر السابق. (  ّ) 

 (ِّٗ/ّ) الكبل الفقهية الفتاكل(  ْ) 
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 خذبأف للوٕب أف يستقل باأل (ُ)كأفٌب ابن الصبلح، زادت على النفقة ككاف غّب ٧بتاج
أجرة لعملو كسومح  كذلك يأٌب ىنا كٯبوز أف يشرط للمتوٕب عشر الغلة (ِ)قاؿ البلقيِب

بطل استحقاقو  فاألجرة ال تكوف من معدـك ٍب إذا عزلو (ّ)فيو تبعا لريع ا٤بستحقْب كإال
ف قاؿ: جعلت للمتوٕب أألنو إ٭با كاف ُب مقابلة عملو فإف ٓب يتعرض لكونو أجرة ك

 (ْ)ق مؤذفشتعشرىا استحقو كإف عزلو ألنو كقف عليو فإف قلت يَبتب ا٢بكم على م
ة ذلك ا٤بشتق كقضية ذلك ىنا بطبلف االستحقاؽ بالعزؿ لزكاؿ التولية ا٤بفهومة من بعلي

ة ىنا من حيث العليعلى ترتب االستحقاؽ عليها قلت: ىي مأذكنة ب ا٤بتوٕب الدالة
كإ٭با ٓب يقل بو ألنا تيقنا ، ترتب االستحقاؽ على كجودىا كأما زكالو بزكا٥با فأمر آخر

االستحقاؽ كشككنا ُب جعل ذلك علة ألصل االستحقاؽ فقط أك الستحقاقو مع 
شكوؾ فيو كىو زكالو بزكاؿ الوصف دكامو فعملنا با٤بتيقن كىو االستحقاؽ كألغينا ا٤ب

[ أف يشرط لنفسو النظر كتولية غّبه ُ/ّْٖكصورة نفوذ عزلو حٌب ال يناُب ىذا ما مر ]
كليس للناظر أخذ شيء من ماؿ الوقف كلو على كجو الضماف  بو ٍب توليو بعشر الغلة

من  ستيفاؤهماؿ الوقف إذ ليس لو ا ُب  (ٓ)و صّبهفإف فعل ضمنو كال يبأ بإدخاؿ ما ل
نفسو لغّبه كإقراضو ماؿ الوقف كإقراض الوٕب ماؿ الصيب فيما مر فيو كيصدؽ ُب قدر 

ذلك  (ٕ): فإف اهتمو ا٢باكم حلفو كٞبل األذرعي(ٔ)ما أنفقو عند االحتماؿ قاؿ القفاؿ
                                                           

 ا٤بصدر السابق. (  ُ) 

 ا٤بصدر السابق.(  ِ) 

 ب من ب َْْبداية لوح (  ّ) 

 ُب )ب( يؤذف (  ْ) 

 ُب )ب( ما لزمو(  ٓ) 

 ( ْٕٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٔ) 

(، حاشية الشركاين على التحفة ْٓٓ/ّ(، مغِب اتاج )ْٕٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٕ) 
= 
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 ؼلعامة ٖببلعلى إنفاقو فيما يرجع للعمارة كُب الصرؼ للفقراء أك ٫بوىم من ا١بهات ا
كلو االقَباض ُب عمارتو ، إنفاقو على ا٤بوقوؼ عليو ا٤بعْب فبل يصدؽ فيو ألنو ٓب يأٛبنو

بإذف اإلماـ أك نائبو كاإلنفاؽ عليها من مالو لّبجع كلئلماـ أف يقرضو من بيت ا٤باؿ 
ؿ كقاؿ: التحقيق أنو ال يشَبط كما، ُب اشَباط إذف ا٢باكم ُب اإلقراض (ُ)كنازع البلقيِب

 كقد يفرؽ بأف الناظر، قياسا على كٕب اليتيم فإنو يقَبض دكف إذف ا٢باكم (ِ)إليو غّبه
يضيق فيو ٗبا ال يضيق بو ُب الوٕب كقياس اشَباط إذنو ُب االقَباض اشَباطو ُب اإلنفاؽ 

كيأٌب الباقي  أحكاـ معنوية مر بعضها (ّ)للوقف، من ماؿ نفسو كٚبيل فرؽ بينهما بعيد
فقولو: ، : كاألصل فيها أف شركط الواقف مرعية ما ٓب يكن فيها ما يناُب الوقف(ْ)كلفظو

بينهم ُب االستحقاؽ ألهنا  (للشركة)فيو  (الواو)، كقفت ىذا على أكالدم كأكالدىم
كإف كاف معَبضا ال للَبتيب كإ٭با ٓب يصر ، (ٓ)٤بطلق ا١بمع كما نقل فيو إٝباع العرب

ٍب رأيت ، (ٔ)نا أحد من الفقهاء ألف القائل بو شاذ كما علم من حكاية اإلٝباعإليو ى
الزركشي أجاب أيضا بأف القائل بشرط دخو٥با بْب شيئْب ال ٲبكن ا١بمع بينهما كما 

                                                           

(ٔ/ِِٗ ) 

 ( ْٕٔ/ِب )أسُب ا٤بطال(  ُ) 

 ا٤بصدر السابق. (  ِ) 

 ُب )ب( الواقف(  ّ) 

 ُب )ب( لفظيتو(  ْ) 

 ( ّّْ/ِ(، شرح الرضي )ِٔ/ُذكر ذلك النحاة ُب كتبهم انظر: ا١بُب الداين )(  ٓ) 

ٙبقيق/الطالب:  ٕٓٓحكى السبكي اتػفاؽ األصحاب على ىذا. انظر: االبتهاج ص (  ٔ) 
(، مغِب ِٔ/ْ(، قوت اتاج )ٖٔ/ٖ( البياف )ِٖٓ/٧ٕبمد البعيجاف، ا٢باكم الكبّب )

 ( َْٓ/ّاتاج )
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قاؿ: كال ٰبتج عليو برأيت زيدا كعمرا إلمكاف ا١بمع كحاصلو أف ما ، (ُ)لكياأذكره 
فيما ذكره أكال  (ِ)كقد نظر، فيو للجمع ببل خبلؼٲبكن فيو ا١بمع ىنا كما ىنا ىي 

 (ّ)بأف الَبتيب ٓب يأت من الواك بل من عدـ إمكاف ا١بمع كىو مناؼ لكبلـ النحاة
فاألكٔب ما ذكرتو من ا١بواب كال يدخل فيهم ُب ا٤بثاؿ ا٤بذكور من عداىم من الطبقة 

كسول بْب ا٤بعطوفات بالواك الثالثة فمن دكهنا إال إف قاؿ: أبدا أك ما تناسلوا أك ٫بوه 
إف سفلوا ال (و)ألنو ٤بزيد التعميم فهو كما لو قاؿ:  (ما تناسلوا)على ذلك  (وإف زاد)

تعقيبو ٗبا يفيد  (مع)يناُب معُب الواك فيما إذا قاؿ: كقفت على أكالدم كأكالدىم 
رب األق)كقولو: (و)، أك أكالدم فأكالد أكالدم (األعلى فاألعلى)الَبتيب كقولو: 

 كقولو (و)، (األوؿ فاألوؿ)كقولو: (و)، (فاألقرب

ُب االستحقاؽ لداللة اللفظ عليو فبل يأخذ  (للترتيب) كل منها  (بطنا بعد بطن)
                                                           

 الدين عماد ا٤بلقب علي بن ٧بمد بن علي اإلماـ مشس اإلسبلـ أبو ا٢بسن إلكيا ا٥براسي(  ُ) 
 األحكاـ، كلد أحاديث ٤بتوف كحفظا كجدال كأصوال فقها ألئمةا كرءكس العلماء فحوؿ أحد

 ُب األحاديث فرساف جالت إذا القائل كأربعمائة، كىو ٟبسْب سنة القعدة ذم خامس ُب
 كٟبسمائة أربع سنة اـر ُب الرياح، مات مهاب ُب ا٤بقاييس رءكس طارت الكفاح ميادين

(، طبقات ُّٓ-َّٓ/ُٗـ النببلء )كشهراف. انظر: سّب أعبل سنة كٟبسوف ثبلث كلو
 (ِِّ-ُِّ/ٕالشافعية الكبل )

 ُب )ب( ينظر(  ِ) 

 عمر كأيب كثعلب قطرب عن منقوؿ النحاة، كىو من ٝبع الَبتيب على تدؿ الواك بأف قاؿ (ّ) 
 الدينورم، كمذىب جعفر كأيب بالضرير ا٤بعركؼ معاكية بن كىشاـ كالر بىعي ثعلب غبلـ الزاىد
 بصريٍّهم النحاة إٝباع كالسهيلي كالفارسي السّباُب ا٤بطلق، كذكر للجمع أهنا يْبالنحو  ٝبهور

 ُب ا١بُب  ا٤برادم ذلك ذكر كما صحيح غّب الَبتيب، كىو تفيد ال الواك أف على ككوفيٍّهم
  ُٗٓ - ُٖٓا٤بعاين ص  حركؼ ُب الداين
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 (ُ)بطن كىناؾ أحد من بطن أقرب منو كما ذكره ُب بطنا بعد بطن تبع فيو السبكي
 البطنْب فقط كعليو فهو للَبتيب بْب (ّ)ه عن األكثرينو حيث صححوه كنقل (ِ)كغّبه

إف ذكره الواقف كإال فمنقطع اآلخر لكن الذم  (ْ)فينتقل بانقراض الثاين ٢بصره ُب آخر
 (ٗ)وراينفكال (ٖ)كمشى عليو العبادم (ٕ)تبعا للبغوم (ٔ)كصححو الشيخاف (ٓ)ُب ا٢باكم

ُب رده كقولو:  (ُُ)كغّبه (َُ)أف ذلك يقتضي التشريك كىو ا٤بعتمد كإف أطاؿ اإلسنوم
بأنو ٓب يتعْب ُب بعد الداللة على  (ُِ)ح ُب الَبتيب من الفاء كٍب رده أبو زرعةبعد أصر 

[ مشركط بانقراض األكؿ فقد يكوف معناىا استحقاؽ من كجد بعد ِ/ّْٖأف الثاين ]
فا٢باصل أف بعد مَباخية ُب الَبتيب ، ال تقييد استحقاقو بوجوده منفردا بعد الذم قبلو

                                                           

( ّْٖ/ُالسبكي ) ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف، فتاكل ٓٔٓ- ُٔٓاإلبتهاج ص (  ُ) 
قاؿ رٞبو ا: كقد صنفنا ُب ىذه ا٤بسألة تصنيفا ٠بيناه )ا٤بباحث ا٤بشرقة ُب الوقف على 

 طبقة بعد طبقة( 
 ( ْٔٔ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ِٔ/ْقوت اتاج )(  ِ) 

 ٙبقيق/الطالب: أٞبد ٧بمد ا٢بريب  َُِا٤بطلب العإب ص (  ّ) 

 أ من ب َْْبداية لوح (  ْ) 

 ( ِٖٓ/٢ٕباكم الكبّب )ا(  ٓ) 

   ( ّّْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِٕٔ/ٔ) فتح العزيز (ٔ) 

 ( ِّٓ/ْالتهذيب )(  ٕ) 

 ( ّٔ/ْ(، قوت اتاج )َِْ/ٔا٤بهمات )(  ٖ) 

 ا٤بصدراف  السابقاف  (  ٗ) 

 ( ُِْ – َِْ/ٔا٤بهمات )(  َُ) 

 ( ّٔ – ِٔ/ْقوت اتاج )(  ُُ) 

 ب: عبدا سيف أٞبد ٙبقيق/الطال ٓٓٗاإلسعاد ص (  ُِ) 
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ع ما أفاده صدر الكبلـ من ا١بمع كيكوف معناىا الداللة عن ٫بو الفاء فلم تقو على دف
 (ُ)على استحقاؽ البطن الكائن بعد ما قبلو كإف ٓب يتعرض ما قبلو فا٤براد تعميم

كىذا أكٔب ٩با أجاب ، استحقاؽ من كجد بعد ال تقييده بوجوده منفردا بعد الذم قبلو
كلو ، يضا مع أنو ال قائل بوالقتضائو أف ٫بو األعلى فاألعلى للجمع أ (ِ)بو الزركشي

قاؿ: على أكالدم بطنا بعد بطن كٓب يذكر أكالدىم فاألكجو أنو يراجع إف كاف حيا كإال 
على أف األكالد ال يشملوف أكالدىم كا٤براد إ٭با ىو  (ّ)]بناء[ٓب يستحق غّب البطن األكؿ 

االستحقاؽ أك الفاء فإهنا للَبتيب ُب  (كثم)من ٰبدث من أكالد صلبو ك٠باه بطنا 
فإف جاء ُّا للبطن الثاين كبالواك فيما بعده فالَبتيب لو دكهنم عمبل بثم فيو ، أيضا

انعكس ا٢بكم كلو عطف بالواك ٍب ، أك بالواك للثاين كبثم فيما بعدىم، كبالواك فيهم
قاؿ من مات منهم: فنصيبو لولده فمات أحدىم اختص كلده بنصيبو كشارؾ الباقْب 

ؿ: على أكالدم األعلى فاألعلى أك ٍب أكالدىم فإف زاد ما تناسلوا ٓب فيما عداه كلو قا
كقف  (تناوؿ ذريةتو )بالطبقتْب األكلتْب كإال اختصا ُّما  ْبيكن الوقف كالَبتيب خاص

كىو كلد الولد الذكر كاألنثى كإف بعد  (حافدا)كذلك   (ونسل)كذلك   (وعقب)عليها 
داكد﴾ إٔب أف ذكر عيسى كليس ىو إال  قاؿ تعأب: ﴿كمن ذريتو، لصدؽ اللفظ عليو

إٕب من أكلئك ٓب يدخل أكالد البنات ألهنم  (ْ)نعم لو قاؿ: على من نسب، كلد البنت
ال ينسبوف إليو بل إٔب آبائهم كقولو صلى ا عليو كسلم ُب حق ا٢بسن رضي ا عنو: 

                                                           

 ُب )ب( تقييم(  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب  ِٖٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ِ) 

 ساقط من )أ((  ّ) 

 ُب )ب( ينسب(  ْ) 
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ية كبلمهم دخوؿ أكالد قضو كما يأٌب ُب النكاح ك من خصائص، (ُ)إف ابِب ىذا سيد
البنْب كإف كاف الواقف امرأة كال ينافيو قو٥بم ُب النكاح كغّبه: ال مشاركة بْب األـ 

فيها لبياف الواقع لبلحَباز فيدخل أكالد البنات  (ِ)كاالبن ُب النسب ألف ذكر األنساب
للغوية ال الشرعية كيكوف كبلـ الفقهاء أيضا كإال يلـز الواقف أصبل فالعبة فيها بالنسبة ا

فيمن كقف على أكالده كقاؿ: من مات عن  (ّ)كأفٌب السبكي، ٧بموال على كقف الرجل
أكالده كنسلو كعقبو كاإلرث   (ْ)]من يوجد من[كلد أك نسل أك عقب صرؼ نصيبو ؿ

بأف النصف للبنت كالنصف ، فماتت امرأة من ا٤بوقوؼ عليهم عن بنت كابن بنتها
لصدؽ االسم عليو فيوقف نصيبو  (وحمال)، و من النسل كالعقبنخر البن البنت ألاآل

ال ، مشكبل لصدؽ اللفظ عليهم (الولد ابنا وبنتا وخنثى)يتناكؿ (و)كىو من زيادتو 
حافدا إف كجد لو كلد لعدـ صدؽ اللفظ عليو حقيقة إذ يقاؿ فيو ليس كلده بل كلد 

ألف شرطية إرادة  (ٓ)تو ك٦بازه على قاعدة الشافعيكإ٭با ٓب يعمل اللفظ ُب حقيق، كلده
ٞببل للفظ  (حافدا)يكن لو كلد كيتناكؿ  (وإال)ا٤بتكلم لو كالكبلـ ىنا عند اإلطبلؽ 

كىذا من زيادتو فلو حدث لو ، عليو لوجود القرينة كصيانة لكبلـ ا٤بكلف عن اإللغاء
قيقة كأنو يصرؼ لو معو  [ ا٢بُ/ّْٗالصرؼ لو لوجود ] (ٕ)فالظاىر (ٔ)كلد قاؿ شيخنا

                                                           

 عليو ا صلى النيب أصحاب أخرجو البخارم من حديث أيب بكرة رضي ا عنو ُب كتاب(  ُ) 
 .(ّْٕٔبرقم ) (ِٔ/ٓعنهما ) ا رضي ٢بسْبكا ا٢بسن مناقب كسلم باب

 ُب )ب( االنتساب(  ِ) 

 ( َٓ/ِفتاكل السبكي )(  ّ) 

 ساقط من )أ((  ْ) 

 ( ِّْ/٨ٖبتصر ا٤بزين )(  ٓ) 

 ( ْٕٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٔ) 

 ب من ب َْٓبداية لوح (  ٕ) 
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شك أف ىذا االحتماؿ قريب لو  (ال)خبلفو انتهى ك كٰبتمل كاألكالد ُب الوقف عليهم
قبل انفصالو ال يسمى ذلك نعم   ألنو فبل يتناكلو الولد كاالبن كالبنت كا٢بافد (حمال)

كلو كقف على كلده  (ُ)يأخذه من ٫بو ٜبرة خرجت بعد االنفصاؿ ال قبلو كإف ٓب تؤبر
، ٍب كلد كلده ٍب كلد كلده ٍب أخ الواقف فمات كلده كلو ٞبل ٓب يستحق ا٢بمل ٤با تقرر

 كإف قاؿ، : كالقياس استحقاؽ األخ إٔب أف ينفصل ا٢بمل كىو كما قاؿ(ِ)قاؿ السبكي
 (منفيا)ال (و)وقف إٔب االنفصاؿ يا٤بتبادر إٔب الذىن أف الريع  (ٓ)]أف[ (ْ()ّ)الغزم

ستلحق فيدخل كحينئذ فيستحق كما ىو ظاىر من ي ٌبكلدا ح بلعاف ٣بركجو عن كونو
البنات )يتناكؿ (و)الريع ا٢باصل قبل استلحاقو بعده حٌب يرجع ٗبا ٱبصو ُب مدة النفي 

ألنو ال ٱبرج عنهما كاالشتباه إ٭با ىو ُب الظاىر  (الخنثى)إذا كقف عليهما  (والبنوف
ال )نْب كالبنات كيوقف الباقي إٔب البياف لكنو إ٭با يعطى ا٤بتيقن فيما إذا فوضل بْب الب

قاؿ ، إذا كقف عليو فبل يتناكؿ ا٣بنثى الحتماؿ أنو من الصنف اآلخر (أحدىما
: كىذا يوىم أف ا٤باؿ يصرؼ إٔب من عينو من أحد القسمْب كىو غّب (ٔ)اإلسنوم
ُب ألنا ال نتيقن استحقاقهم لنصيب ا٣بنثى بل يوقف نصيبو إٔب البياف كما ، مستقيم

                                                           

 ُب )ب( يؤبر(  ُ) 

 ( ْٕٔ/ُِب )(، حاشية الرملي على األسٔ/ِفتاكل السبكي )(  ِ) 

 كسبعمائة عشرة ست سنة ، مولده٧بمد بن خلف بن كامل القاضي مشس الدين الغزم(  ّ) 
 ا٤بطلب كغالب الرافعي على يأٌب يكاد الشافعي ٤بذىب منو أحفظ عصره ُب يكن بغزة، ٓب

كسبعمائة. انظر:  سبعْب سنة رجب عشر رابع األحد ليلة الغزم ُباستحضارا، تو  الرفعة البن
 (ُٔٓ-ُٓٓ/ٗطبقات الشافعية الكبل )

 ( ِِٔ/ّ(، الفتاكل الفقهية الكبل )ْٕٔ/ِحاشية الرملي على األسُب )(  ْ) 

 ساقط من )أ((  ٓ) 

 ( ٖٓٓ/ّ(، حاشية ا١بمل )ْٕٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٔ) 
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كلو كقف على بِب ٛبيم دخلت بنات ٛبيم ألنو  (ِ()ُ)ا٤بّباث كقد صرح بو ابن ا٤بسلم
بو عن القبيلة ٖببلؼ العكس كٖببلؼ الوقف على بِب زيد فإف بناتو ال يدخلن  (ّ)يعتب

فإف  (ْ)]لو[إذا كقف عليهم معتق للواقف كعتيقا  (الموالي)يتناكؿ (و)النتفاء ذلك 
كنص عليو ، تبعا ١بمع متقدمْب (ٔ)كا٤بنهاج (ٓ)رجحو ُب الركضةكجدا معا اشَبكا كما 

 (ُُ()َُ)محررلشيئا ل (ٗ)كٓب يرجح صاحب ا٢باكم (ٖ)]رضي ا عنو[ (ٕ)الشافعي
فيقسم بينهما نصفْب على الصنفْب ال على عدد الرؤكس كما اقتضاه كبلـ الرافعي 

بو فلو حدث اآلخر  فَبجيح الشارح الثاين فيو نظر كإف كجد أحدٮبا اختص الوقف
                                                           

 كا٤بتفقو اٍلفىًقيو"  ًبًكتىاب اٍلفىًقيو، حدث الش اًفًعي اٍلفىٍتح ، أىبيوًىيم ٍاف اٍلميسلمسيٍلطىاف بن ًإبٍػرىا(  ُ) 
عو أىنو ًٖبىطٍّوً  ، كىذكر" اًدمٌ  ثىابت بن عىليٌ  بن أىٍٞبد بكر أيب ا٣بٍىًطيب ميصىنفو لفظ من ٠بى  اٍلبػىٍغدى

ذىًلك. انظر: طبقات  أىكلو، كىبعد من قىرًيبا ًفيوً  ، ذكره" الذ خىائًر"  صىاحب شيخ ا، كىىيوى  ورىٞبى 
 (ْٕٓ/ُالشافعية الكبل )

 ( ٖٓٓ/ّحاشية ا١بمل )( ِ) 

 ُب )ب( يعب(  ّ) 

 ساقط من )أ((  ْ) 

 .(، ٖببلؼ الرافعي ذكر األقواؿ كٓب يرجح شيئا منهاّّٖ/ٓركضة الطالبْب )(  ٓ) 

 (ُٗٔا٤بنهاج )ص: (  ٔ) 

ٙبقيق/الطالب: ٧بمد بن أٞبد  ِِٖ - ِِٕ، ا٤بطلب العإب ٨ّٕٔبتصر البويطي ص ( ٕ) 
(، النجم ٖٔ/ْٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف، قوت اتاج ) ٗٗٓا٢بريب، اإلبتهاج ص 

 (.ْٖٗ/ٓالوىاج )

 ساقط من )أ((  ٖ) 

 (  َّٓ/ٕا٢باكم الكبّب )(  ٗ) 

 تبعا للمحرر ُب )ب((  َُ) 

  ِّْارر ص (  ُُ) 
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قياسا على ما كقف على اإلخوة ٍب حدث آخر  (ُ)شارؾ على ما ٕبثو ابن النقيب
بأف إطبلؽ ا٤بؤب على كل منهما من االشَباؾ اللفظي كقد دلت  (ِ)كتعقبو أبو زرعة

د إما مع راالقرينة كىي اال٫بصار ُب الوجود على أحد ا٤بعنيْب فصار ا٤بعُب اآلخر غّب م
ة فيعمل عليهما احتياطا أك عموما على خبلؼ فيو مقرر ُب األصوؿ ٖببلؼ عدـ القرين

الوقف على اإلخوة فإف ا٢بقيقة كاحدة كإطبلؽ االسم على كل كاحد من ا٤بتواطئ فمن 
صدؽ عليو ىذا االسم استحق من الوقف إال أف يقيد الواقف با٤بوجودين حاؿ الوقف 

أف ا٤بؤب كموالم  (ْ)كظاىر كبلـ ا٤بصنف، (ّ)كاستحسنو من بعده، فيمتنع تقييده انتهى
 (ٔ)أنو ال فرؽ كبو صرح القاضي أبو الطيب (ٓ)ليسا كا٤بوإب لكن ظاىر كبلـ الشيخْب

فقاؿ: ال يتجو التشريك ُب األفراد كينقدح مراجعة  (ٖ)كخالفهما اإلماـ (ٕ)كابن الصباغ
األكؿ فقاؿ إف  (ُُ)كيكاعتمد السب (َُ)كاستحسنو األذرعي (ٗ)الواقف كتبعو ُب البسيط

                                                           

  ( ّْٖ/ٓ(، هناية اتاج )ِٖٔ/ٔٙبفة اتاج )( ُ) 

 (  ّْٖ/ٓ) اتاج هناية(، ِٖٔ/ٔ) اتاج (، ٙبفةّّٓ/ِٙبرير الفتاكم )(  ِ) 

(، ْٖٔ/ِٓب أجد من استحسنو بيد أين كجدت من نقلو مقررا لو. انظر: أسُب ا٤بطالب )(  ّ) 
 ( َِِ/ّ(، إعانة الطالبْب )ْْٓ/ّ(، مغِب اتاج )ّٕٗ/ّالغرر البهية )

 ( ُِّ/ِإخبلص الناكم )(  ْ) 

 ( ّّٖ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َِٖ/ٔ) فتح العزيز ( ٓ) 

(، الغرر البهية ْْٓ/ّٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف، مغِب اتاج ) ٗٗٓاإلبتهاج ص (  ٔ) 
(ّ/َّٖ ) 

 (َّٖ/ّ) البهية الغرر(، ْْٓ/ّ) اتاج ِب(، مغّّْ/ِٙبرير الفتاكم )(  ٕ) 

 ( َّْ - َِْ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ٖ) 

 ( ٗٔ/ْٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف، قوت اتاج ) َّٔاإلبتهاج ص  (ٗ) 

 ( َٕ/ْقوت اتاج )(  َُ) 

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف َّٔاإلبتهاج ص ( ُُ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

475 

أك مدبر  فينقدح االشَباؾ كلو مات عن أـ كلد (ُ)ا٤بفرد ا٤بعرؼ أك ا٤بضاؼ إٔب عمـو
كقضية التقييد با٤بوت أف من عتق ُب حياتو كلو  (ِ)فعتقا ٗبوتو ٓب يدخبل كما ُب الركضة

ال يدخل إال من  (ّ)صنف[ الشارح أخذا من كبلـ ا٤بِ/ّْٗبعد الوقف يدخل فقوؿ ]
نظر كمر أنو يراعى شرط الواقف ُب التسوية  (ْ)عند الوقف فيو (قايعتو معتقا )كاف 

فقراء أوالدي )قفت على (و)كالتفاضل كالتخصيص بوصف أم كصف كاف فإذا قاؿ: 
بوجود )منها  (ومنعوا)من غلة الوقف  (أخذوا)كىن من ال أزكاج ٥بن  (وأرامل بناتي

التزكج كىذا راجع لؤلخذ كال فرؽ بْب الفقّب أصالة كمن  (وعدـ)لفقر كىو ا (الشرط
لصدؽ  (ٓ)]أك كفاة[كمن طلقت أك فورقت بفسخ ، افتقر بعد غناه كاألرملة كذلك

لة كىو ما ُب رمكقضيتو أف من ٓب يتزكج أصبل أ (ٔ)االسم على ىؤالء كذا قالو الشيخاف
نقل  (َُ()ٗ)قاصد الواقفْب كبأف األزىرمكرجح بأنو أقرب إٔب م (ٖ)كالتهذيب (ٕ)ا٤بهذب

                                                           

 ُب )ب( للعمـو(  ُ) 

 ( ُّٓ/ٓ )ركضة الطالبْب(  ِ) 

 ( ُِّ/ِإخبلص الناكم )(  ّ) 

 أ من ب َْٓبداية لوح (  ْ) 

 ساقط من )أ((  ٓ) 

 ( ّّٗ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُِٖ/ٔ) فتح العزيز(  ٔ) 

   ( َّٓ/ِا٤بهذب ) (ٕ) 

 ( َٖ/ٓالتهذيب )(  ٖ) 

الشافعي،   اللغوم ا٥بركم ٧بمد بن أٞبد بن األزىر بن طلحة األزىرم، منصور أبو العبلمة (ٗ) 
 ٜباف كثبلٜبائةعن سبعْب سنة اآلخر ربيع ُب ثقة، ثبتا، دينا، مات.كالفقو اللغة ُب رأسا كاف

 (ُّٕ-ُّٔ/ُٔسنة. انظر: سّب أعبلـ النببلء ) كٜبانْب

 ( ُْٖ/ُٓهتذيب اللغة )(  َُ) 
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ُب الوصية كنص عليو الشافعي رضي  (ُ)أهنا تسمى أرملة لكن الذم صححو ُب الركضة
أيضا أف الٍب ال زكج ٥با ال  (ّ)كيؤيده نقل األزىرم، أهنا الٍب فارقها زكجها (ِ)ا عنو
قضية كبلـ  لكن قرأنو ال يشَبط فيها الف (ْ)كقضية كبلـ ا٤بصنف، رملةأتسمى 
ُب اقتضائو ذلك معَبض كليست  (ٔ)كتوقف األذرعي، ُب الوصية اشَباطو (ٓ)الشيخْب

الرجعية أرملة ألهنا زكجة كقضيتو أف ا٢بامل البائن تدخل كىو ظاىر إف ٓب يشَبط الفقر 
غّب فقّب كبوجود عدمو أم  (ٕ)قة]غّبه[كإال فالظاىر أهنا ال تدخل ألف ا٤بكفي بنفق

فمن كاف منهم غنيا أك استغُب أك متزكجا أك تزكج بطل ، جع للمنعالشرط كىذا را
 كىكذا.، استحقاقو النتفاء الشرط فإف كجد عاد االستحقاؽ كإف انتفى انتفى

كفارؽ ىذا ما لو قاؿ: على أمهات أكالدم إال من تزكجت أك استغنت منهن 
ا كفقرىا فتزكجت أك استغنت كاحدة منهن خرجت على االستحقاؽ كٓب يعد بطبلقه

بأهنا ٓب ٚبرج بو عن كوهنا تزكجت أك استغنت كألف غرض الواقف أف تفي لو أـ كلده 
كال ٱبلفو عليها أحد كمن تزكج ٓب تف كلو كقف على سكاف بلد فغاب أحدىم سنة 

، مثبل كٓب يبع داره جاره كال استبدؿ ُّا ٓب يبطل استحقاقو ٖببلؼ ما إذا باع كاستبدؿ
فيها بعد بيعها أك استبدا٥با بأجرة أك بغّبىا فظاىر كما قالو نعم إف استمر ساكنا 

                                                           

 ( ُِٖ/ٔركضة الطالبْب )(  ُ) 

 ( ْٓٓ/ّ(، مغِب اتاج )ْٖٔ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )َِّ/ُُهناية ا٤بطلب )(  ِ) 

 (ُْٖ/ُٓهتذيب اللغة )(  ّ) 

 ( ُِّ/ِإخبلص الناكم )(  ْ) 

 ( ُُٖ/ٔ(، ركضة الطالبْب )َُٕ/ٕ) فتح العزيز(  ٓ) 

 ( ْٖٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٔ) 

 ساقط من )أ((  ٕ) 
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ٍب ظاىر ما تقرر أنو إذا ، أنو ال يبطل حقو ألنو يصدؽ عليو أنو ساكن بالبلد (ُ)شيخنا
ٓب يبع كال استبدؿ ال فرؽ بْب أف يعرض عن السكُب ُب تلك البلد أك ال كىو ٧بتمل 

تحقاقو مطلقا كلعلة األقرب كإف من كاف ق باإلعراض كقصد النقلة يبطل اس كٰبتمل أف
من سكاهنا كال دار لو بطل استحقاقو ٗبجرد غيبتو كىو ٧بتمل إف ٓب يكن لو بعد غيبتو 

كٰبتمل ضبطو بأف تطوؿ ، ُّا ٧بل منسوب إليو من حيث السكُب كلو بعارية ك٫بوىا
أكالد  غيبتو عرفا كلعل األكؿ أقرب كلو كقف على أربعة على أف من مات منهم كلو

فنصيبو ٥بم كإال فؤلىل الوقف فمات ثبلثة أعقب منهم اثناف فنصيب الثالث بْب الرابع 
كعقب االثنْب على الرؤكس أك على أكالده كمن سيولد لو على ما تفصيلو ففصلو على 

لو جاز  يولد[ كجعل نصيب من مات منهم ببل عقب ٤بن سُ/َّٓ] (ِ)ا٤بأخوذين
ببل عقب دكف شيء آخر كال يؤثر فيو قولو: كقفت  كأعطى من كلد لو نصيب من مات

كمفردات  (وتشترؾ جمل)على أكالدم كمن سيولد ٕب ألف التفصيل بعده بياف لو 
عليها كقولو: كقفت على فقراء  (في وصف تقدـ)ك (عطف بعضها على بعض بواو)

 عنها كوقفت على أكالدم كأحفادم كإخوٌب (أو تأخر)أكالدم كأكالد أكالدم كإخوٌب 
أك شرط تقدـ كوقفت إال على من  (استثناء)تشَبؾ ا١بمل ا٤بذكورة ُب (و)، اتاجْب

خوٌب إال األغنياء إفسق على أكالدم كأكالد أكالدم أك تأخر كعلى أكالدم كأحفادم ك 
أك إف كانوا عدكال فيشَبط ا٢باجة أك العدالة أك عدـ ، (ّ)منهم أك إال من يفسق منهم

العود للجميع أـ أطلق أـ  (ْ)ميع ُب األحواؿ ا٤بذكورة سواء نولالغُب أك الفسق ُب ا١ب

                                                           

 ( ْٗٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ُ) 

 ُب )ب( ا٤بوجودين(  ِ) 

 ب من ب َْٔبداية لوح (  ّ) 

 ُب )ب( أنول(  ْ) 
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تو ألف األصل اشَباؾ ا٤بتعاطفات ُب ٝبيع ا٤بتعلقات كا٢باجة ىنا معتبة ني (ُ)ٓب يعلم
مراجعة الواقف إف  (ّ)لكن ٕبث الزركشي، (ِ)ٔبواز أخذ الزكاة كما أفٌب بو القفاؿ

معاصيو طاعاتو  ترتكاب كبّبة أك غلبأمكنت كالذم يظهر أف ا٤براد بالفسق ىنا ا
أك ٫بوٮبا كالتمثيل ٗبا  (ْ)كإف ردت شهادتو ٣بـر مركءة أك بفعل، كبالعدالة انتفاء ذلك

لكل  يقدركاعَبض بأنو من عطف ا٤بفردات ال ا١بمل كالقوؿ بأنو ، ذكر ىو ما ذكركه
ؼ كٯباب بأف كاحد عامل رد بأنو بعيد كبأف الصحيح أف األكؿ ىو العامل بواسطة ا٢بر 

تسميتها ٝببل ٦باز أك باعتبار ا٤بعُب فإف كل كاحد منها ُب حكم ٝبلة مستقلة لكن 
األحسن ٛبثيل اإلماـ ٥با بوقفت دارم على أكالدم كحبست ضيعٍب على أقاريب 

كلكن يبعد التمثيل با١بمل للصفة ، كسبلت بستاين على عتقائي اتاجْب كإال األغنياء
قاؿ: عود الوصف ا٤بتقدـ إٔب  (ٓ)ٍب رأيت اإلسنوم، دىا للجميعا٤بتقدمة كا٢بكم بعو 

الكل كاضح ُب ا٤بفردات لعطف كل منها على ما أضيف إليو الوصف فيكوف ا٤بضاؼ 
مقدرا ُب الكل فأما ا١بمل بكل كاحدة مستقلة فالصفة مع األكٔب خاصة فالعود إٔب 

صريح فيما ذكرتو فبل يبعد  كىو، ٝبيعها بعيد ٖببلؼ ما إذا كاف الوصف متأخرا انتهى
 (ٔ)]بواك[ ٞبل كبلمهم على ما عدا ىذه الصورة بدليل أمثلتهم كأفهم قولو من زيادتو

كإف عطف ا١بمل كا٤بفردات بثم أك الفاء أك غّبٮبا ليس كذلك فبل ترجع الصفة 
                                                           

 ُب )ب( نعلم(  ُ) 

ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب، أسُب  ُْٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ِ) 
 ( ْٗٔ/ِا٤بطالب )

 (  ّٖٓ/ٓة )(، حاشية الشباملسي على النهايْٓٓ/ّا٤بصدراف السابقاف، مغِب اتاج )(  ّ) 

 ُب )ب( تغفل(  ْ) 

 ( ِْٓ/ٔا٤بهمات )(  ٓ) 

 ساقط من )أ((  ٔ) 
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كاالستثناء بقسمتها إٔب الكل بل ٱبتصاف فيما إذا تأخرا باألخّب كىو ما نقلو 
ُب  (ْ)كتبعهما البلقيِب (ّ)كأصلو (ِ)عن اإلماـ كأقراه كجـز بو ُب ا٤بنهاج (ُ)الشيخاف

كأطالوا ُب االنتصار ٣ببلفو ٗبا  (ٓ)تدريسو كىو ا٤بعتمد كإف اعَبضو أكثر ا٤بتأخرين
احتماؿ لو كا٤بذىب العود إٔب ا١بميع كإف كاف العطف  (ٔ)حاصلو أف ما نقل عن اإلماـ
كالعز بن عبد السبلـ  (ٗ)ككذا الشيخ أبو إسحاؽ (ٖ()ٕ)ىافبثم كما صرح ىو بو ُب الب 

حيث قاؿ: إذا كقع العطف بثم فا٤بذىب رجوع الصفة  (ُُ()َُ)ُب ٨بتصر النهاية
                                                           

 ( ُّْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِِٖ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 (ُٗٔا٤بنهاج )ص: (  ِ) 

 (ِّْارر )ص: (  ّ) 

 ( ِٔٔ/ِالتدريب )(  ْ) 

التحفة  (، حاشية الشركاين علىْٓٓ/ّ(، مغِب اتاج )ْٗٔ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 
(ٔ/َِٕ ) 

 (ّٓٔ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ٔ) 

 البىاف ُب أصوؿ الفقو للجويِب رٞبو ا.(  ٕ) 

 (ُُْالبىاف )ص: (  ٖ) 

 ىوالقشّبم،  القاسم أيب األستاذ بن نصر أبو األستاذ عبد الرحيم بن عبد الكرًن بن ىوزاف(  ٗ) 
 نصر أبو بو عظم ما ا٠با، كأعظم كأشهرىم علما كأكثرىم القاسم أيب األستاذ أكالد من الرابع

 ا١بمعة يـو توُب     رفيعة مرتبة كىذه النهاية من الوصية كتاب ُب عنو نقل ا٢برمْب إماـ أف
بنيسابور. انظر: طبقات  كٟبسمائة عشرة أربع سنة اآلخرة ٝبادل من كالعشرين الثامن

 (ُٓٔ-ُٗٓ/ٕافعية الكبل )الش

 دراية ُب ا٤بطلب هناية" ٨بتصر السبلـ، كىو عبد بن للعز النهاية اختصار ُب الغاية(  َُ) 
 للجويِب." ا٤بذىب

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف أٞبد  ْٔٗاإلسعاد ص (  ُُ) 
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ٗبا يوافقو كقاؿ  (ِ)كأفٌب البلقيِب (ُ)[ خبلفا لئلماـِ/َّٓكاالستثناء إٔب ا١بميع ]
: فا٤بختار أنو ال يتقيد (ْ)ي: الظاىر أنو ال فرؽ بْب الواك كٍب قاؿ الزركش(ّ)السبكي

بالواك بل الضابط كجود عاطف جامع بالوضع كالواك كالفاء كٍب كحٌب ٖببلؼ بل كلكن 
]قلت: ك٩بن ، ُب ٧بل األصوؿ انتهى (ٔ)(ٓ)كقد صرح بذلك ابن القشّبم، كغّبٮبا

 ،(َُ()ٗ)كصاحب األنوار (ٖ)كالزركشي (ٕ)اعتمد عدـ الفرؽ األذرعي
 

                                                           

 (ّٓٔ/ٖ) ا٤بطلب هناية(  ُ) 

 أٞبد سيف عبدا: طالبال/ٙبقيق ْٔٗ ص (، اإلسعادّّٔ/ِٙبرير الفتاكم )(  ِ) 

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف  ُُٔاإلبتهاج ص (  ّ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب  ّْٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ْ) 

 القشّبم، ىو القاسم أيب األستاذ بن نصر أبو األستاذ عبد الرحيم بن عبد الكرًن بن ىوزاف(  ٓ) 
 نصر أبو بو عظم ما ا٠با، كأعظم كأشهرىم علما كأكثرىم القاسم أيب األستاذ أكالد من الرابع

 ا١بمعة يـو توُب     رفيعة مرتبة كىذه النهاية من الوصية كتاب ُب عنو نقل ا٢برمْب إماـ أف
بنيسابور. انظر: طبقات  سمائةكٟب عشرة أربع سنة اآلخرة ٝبادل من كالعشرين الثامن

 (ُٓٔ-ُٗٓ/ٕالشافعية الكبل )

   ا٤بصدر السابق. (ٔ) 
 (ُٕ/ْقوت اتاج )(  ٕ) 

 حسْب أبو عبدالكرًن: الطالب/ٙبقيق ّْٔ ص الكاُب تكملة الوىاج السراج(  ٖ) 

 العثماين ذكره الفقو ُب األنوار كتاب ، صاحبعز الدين األردبيلي العبلمة اإلماـ يوسف(  ٗ) 
 على أناؼ العلم غزير القدر كبّب كقاؿ كسبعْب ٟبس سنة إٔب باؽ ىو فيمن طبقاتو ُب

 (ُّٖ/ّالسبعْب. انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

 ( ُِّ/ِاألنوار )(  َُ) 
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كيؤيده قوؿ  (ٓ()ْ()ّ).. كا٣بطيب الشربيِب[.ورم كابن أيبكا١ب (ِ()ُ)كا٤بهمات
أف الشرط يعود إٔب ا١بملتْب إذا كاف العطف بثم  (ٕ)ُب الطبلؽ عن ا٤بتوٕب (ٔ)الرافعي

كاف ببل كإف عود الصفة كاالستثناء إٔب الكل بتقييد بالعطف   (ٖ)كٱبتص بالثانية إف
االستثناء يعود إليها ببل عطف حيث قاؿ: ُب األٲباف أف  (ٗ)كليس مرادا فقد نقل الرافعي

دم حر ٓب يطلق كٓب ب: لو قاؿ: إف شاء ا أنت طالق ع(َُ)قاؿ القاضي أبو الطيب
                                                           

ا الكتاب من التعقبات على ا٤بهمات ُب شرح الركضة كالرافعي لئلسنوم، أكثر ُب ىذ(  ُ) 
الشيخْب ٩با دفعهم الطراح كبلمو، كتأليف ا٤بؤلفات ُب الرد على ىذا الكتاب، كالذم أكقعو 

 على لو ا٢بامل كالفهم، كإف النقل ُب الوىم كثّب ثقة كونو ُب ذلك ىو ما قالو األذرعي: مع
(، الفوائدا٤بدنية )ص: ٔٗ/ْالتغليط. انظر: ٙبفة اتاج ) حب التساىل مع النزاع ذلك ٫بو
ُٓ-ِٓ) 

 ( ِْٔ/ٔا٤بهمات )(  ِ) 

، ٧بمد الشيخ اإلماـ العآب العبلمة ا٥بماـ ا٣بطيب مشس الدين الشربيِب القاىرم الشافعي(  ّ) 
 كالعبادة، توُب النسك كالورع، ككثرة كالعمل، كالزىد بالعلم ككصفوه صبلحو مصر أىل أٝبع
 كىي كتسعمائة فيهما السْب بتقدًن كسبعْب سبع سنة شعباف ثامن ا٣بميس يـو العصر بعد
 (ّٕ-ِٕ/ّ العاشرة ا٤بئة بأعياف السائرة تعأب. انظر: الكواكب ا رٞبو ميبلدم سنة

  ساقط من )أ(( ْ) 

 ( ْٓٓ/ِّب اتاج )مغ(  ٓ) 

 ( َٖ/ٖ(، كتبعو النوكم ُب ركضة الطالبْب )ُُ/ٗ) فتح العزيز(  ٔ) 

ٙبقيق/الطالب:  ْْٔ، السراج تكملة الكاُب ص ّّٔ(، ٙبرير الفتاكم ِْٔ/ٔا٤بهمات )(  ٕ) 
 عبدالكرًن أبو حسْب 

 ُب )ب( إذا(  ٖ) 

 (ِِّ/ُِ) فتح العزيز(  ٗ) 

(، أسُب ْٓ/ُْ(، كفاية النبيو )ٓ/ُُكضة الطالبْب )(، ر ِِّ/ُِ) فتح العزيز(  َُ) 
= 
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 (ِ()ُ)يعتق كقولو: تقدـ أك تأخر أف ا٤بتوسط ليس كذلك كىو ما ٕبثو التاج السبكي
ا كليتها حيث قالوا: كسكتوا عن حكم الصفة ا٤بتوسطة كالظاىر اختصاصها ٗب (ّ)كغّبه

: لو قاؿ: عبدم حر إف شاء ا كامرأٌب طالق كنول صرؼ (ْ)أخذا من قوؿ الشيخْب
إليهما صح فأفهم أنو إذا ٓب ينو ال يكوف كذلك كرد بأف ا٤بعتمد أهنا   (ٓ)االستثناء

كغّبىا ككجهو أهنا بالنسبة للمتقدـ متأخرة كللمتأخر متقدمة كمثلها االستثناء كعليو 
ما ىنا كالطبلؽ أف أنت طالق صيغة صرٰبة مستقلة بنفسها فبل فكاف الفرؽ بْب 

ٖببلؼ ا٤بعطوؼ عليو ىنا فإنو غّب  (ٔ)تنصرؼ عن معناىا إال بنية عود االستثناء إليها

                                                           

 ( ْٗٔ/ِا٤بطالب )

 سبع سنة الدين، كلد تاج علي بن عبد الكاُب بن علي بن ٛباـ السبكي بن الوىاب عبد(  ُ) 
 البيضاكل منهاج كشرح ٢باجبا ابن ٨بتصر شرح منها تصانيف كسبعمائة، صنف كعشرين

 كرزؽ كالصغرل كالوسطى الكبل كالطبقات كالنظاير األشباه على ا٤بشتملة الفوايد كعمل
كسبعمائة. انظر: البدر  كسبعْب إحدل سنة ا٢بجة ذم سابع ُب تصانيفو، مات ُب السعادة
 (ُُْ-َُْ/ُالطالع )

 ( َِٕ/ٔية الشركاين على التحفة )(، حاشُّٖ/ّ(، الغرر البهية )ْٗٔ/ِأسُب ا٤بطالب )( ِ) 

 ( ٕٖٓ/ّ(، حاشية ا١بمل )ْٓٓ/ّ(، مغِب اتاج )َُٓ/ٓالنجم الوىاج )(  ّ) 

 ( ٓ/ُُ(، ركضة الطالبْب )ِّّ/ُِ) فتح العزيز(  ْ) 

: ثنيا الشيء ، كثنيتمرتْب الشيء تكرير كاحد، كىو أصل كالياء كالنوف : الثاءاإلستثناء لغة(  ٓ) 
(، ُّٗ/ُحاجتو. انظر: مقاييس اللغة ) عن صرفتو: أيضا كفو، كثنيتو أم كثناه. عطفتو

 داؿ بنفسو يستقل ال ٔبملة متصل لفظ عن (، كاصطبلحا: عبارةُُٓ/ُْلساف العرب )
. غاية كال صفة كال بشرط بو، ليس اتصل ٩با مراد غّب مدلولو أف على أخواهتا أك( إال) ٕبرؼ

 (ِٕٖ/ِاألحكاـ لآلمدم ) أصوؿ ُب انظر: اإلحكاـ

 أ من ب َْٔبداية لوح (  ٔ) 
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كأيضا فاالستثناء بغّب ا٤بشبو أك ، مستقل بنفسو فيكوف قيده قيد العاملة فيشمل ا١بميع
إذ ال ٲبكنو أف يرفعو ُب حاؿ مطلقا كأما  ٫بوه ىنا ال شغل لو بوقفت ألنو ال ينافيو

 نية االستحقاؽ فيو ٕباؿ دكف حاؿ فأثر لفظو كإف ٓب ينوه معناه فضبل عن (ُ)ٚبصيص
عوده ٤با سبقو كما اقتضاه كبلمهم ىنا ٖببلفو ٍب فإنو ينافيو ألنو يرفع حكمو بالكلية 

عنو كأفهم كبلمو أيضا عوده ٤با سبقو أك تأخر  إال بنية ُب بعض األحواؿ فلم يؤثر فيو
أنو لو قاؿ: على أكالدم ٍب أكالدىم ٍب أكالد أكالدىم إال أف يشاء ا كإف ٓب يشأ ا 

ككذا لو قدمو  (ِ)]للكل[أك إف شاء ا بطل الوقف من أصلو بناء على عود االستثناء 
ٌب بو ُب العود إٔب ا١بميع الضمّب كما أف (ْ)االستثناء كالشرط (ّ)أك كسطو ككالصفة

كقيل ٱبتص بأقرب مذكور فلو قاؿ: على أكالدم كأكالدىم كىكذا ٍب قاؿ: ما  (ٓ)القفاؿ
كاف قيد االحتياج راجعا للكل كُب ٛبثيل الشارح بقولو: فإف احتاج ،  داموا ٧بتاجْب

إليهم ما داموا ٧بتاجْب نظر بل ال يطابق ما ٫بن فيو ألف  كلدم ككلد كلدم صرؼ الغلة
: ما داموا (ٔ)قيد االحتياج ُب الكل صريح قولو: فإف احتاج كلدم إٔب آخره سواء قاؿ

                                                           

 ُب )ب( كإ٭با ٱبصص(  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

كنعتو. انظر: معجم اللغة العربية  حليتو من الشيء عليها يكوف الٍب : ا٢بالةالصفة لغة(  ّ) 
حا: ما دؿ الذات باعتبار معُب ىو ا٤بقصود من ا١بوىر. (، كاصطبلَُّٕ/ِا٤بعاصرة )

 (ٔانظر: مفهـو الصفة مد حسب ا )ص: 

كالتزامو، كبالتحريك العبلمة. انظر: اكم كايط األعظم  الشيء : إلزاـالشرط لغة(  ْ) 
السببية. انظر: شرح  جهة غّب ىعل أمر انتفاء انتفائو من لـز (، كاصطبلحا: ماُّ/ٖ)

 (َّْ/٨ُبتصر الركضة )

 ( ْٗٔ/ِحاشية الرملي على األسُب )(  ٓ) 

 ُب )ب( أقاؿ(  ٔ) 
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كظاىر أف ٧بل ا٣ببلؼ فيما إذا صلح للجميع كإال تعْب رجوعو ٤با ، ٧بتاجْب أـ ال
كاالستثناء بقيد زاده تبعا ٤با  صلح لو فقط كإ٭با تشَبؾ ا٤بعطوفات بالواك ُب الوصف

كالـ )بينهما  (ِ)(للخإف لم يت): (ُ)]٧بتاجْب[ نقبله عن اإلماـ كأقراه أيضا بقولو
لل ذلك كوقفت على أكالدم على أف من مات منهم كأعقب كما مثلنا فإف ٚب  (طويل

ُب درجتو  (ّ)[ فنصيبو بْب أكالده للذكر مثل حظ األنثيْب كإال فنصيب منُ/ُّٓ]
ذا انقرضوا صرؼ إٔب  إخوٌب اتاجْب كإال من يفسق منهم اختص الوصف فإ
بعد ٛبامو بأف استوَب فيو ٝبيع ما يعتب لو كالقبوؿ بناء  (والوقف)االستثناء باألخّب (ْ)ك

 (تصرفا نافاه)للزكمو  (يمنع)ُب ا٢باؿ فبل يصح الرجوع عنو ك (الـز)على ما مر فيو 
كبيع كىبة كإف ٓب ٰبكم بو حاكم كال استؤب عليو   لقدحو ُب عرض الواقف أك شرطو

نعم مر أف من اشَبل شقصا مشفوعا ككقفو جاز للشفيع نقض ، ا٤بوقوؼ عليو كالعتق
الوقف كأخذه بالشفعة كيشمل كبلمو ما لو أضافو إٔب ما بعد ا٤بوت كدارم كقف على 

قبلو كما مر كذلك بعد ا٤بوت ال  االفقراء بعد موٌب فيكوف الزما حاؿ كونو كقف
يضا بأف ينجز الوقف كيعلق اإلعطاء على ا٤بوت قاؿ: أذلك  (ٔ)اإلسنوم (ٓ)كصوب

كعليو فريعو قبل ، ذكر ما حاصلو جوازه كما ُب الوكالة انتهى (ٕ)فإف صاحب البياف

                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

 ُب )ب( بدكف إف ٓب يتخلل(  ِ) 

 ُب )ب( ٤بن(  ّ) 

 ُب )ب( أك(  ْ) 

 ُب )ب( صور(  ٓ) 

 ( ِْٕ/ٔا٤بهمات )(  ٔ) 

 ( ُٖ/ٖالبياف )(  ٕ) 
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كإف اختص  (والمسجد)صرفو ٤بصاّب الوقف خاصة  (ُ)ا٤بوت ينبغي كما قاؿ شيخنا
ا٢بر ُب أنو ال ٲبلك ال ٲبلك منو عْب كال منفعة إٝباعا كُب أم ك (حر)بطائفة كا٢بنفية 

ق أك غّبه كٓب ينتفع بو ال أجرة عليو فإف انتفع ضمن بغلأنو لو منع أحد ا٤بسلمْب منو 
خبلفا ٤با  (ْ)كغّبه (ّ)كاعتمده السبكي، (ِ)األجرة كصرفت ُب مصا٢بو كما ُب التتمة

لمْب كمثلو ُب ذلك كما اقتضاه كبلمهم من صرفها ٤بصاّب ا٤بس (ٓ)أفٌب بو ابن رزين
ُب   كبو صرح ا٤بقبة كالرباط كا٤بدرسة ك٫بوىا ٩با تعْب فيو كجو االنتفاع العاـ كعرفات

كىذا ٖببلؼ األرض ا٤بوقوفة على مصاّب ا٤بسلمْب فإف  (ٕ)نقبل عن اإلماـ (ٔ)الكفاية
نفعة بل ٯبوز االنتفاع من استؤب عليها يضمن أجرة مثلها مطلقا ألهنا ٓب تتعْب كنوع م

تعأب أم ينتقل  (ملك هلل)أم ا٤بوقوؼ كلو على معْب  (والوقف)ُّا كاألرض ا٤بملوكة 
ملكو إليو ٗبعُب أنو ينفك عن اختصاص اآلدمي كالعتق فبل ٲبلكو الواقف كال ا٤بوقوؼ 

وؼ أما ريعو فملك للموقوؼ عليو كما يأٌب كنفقة ا٤بوق، عليو بدليل امتناع تصرفهما فيو
نفقتو في  ) (ٖ)كمؤف ٘بهيزه كعمارتو بناء على أف ا٤بلك فيو  تعأب من منافعو فالعبد

                                                           

 ( َْٕ/ِسُب ا٤بطالب )أ(  ُ) 

ٙبقيق/الطالب:  ٓٔٗٙبقيق/الطالب ٧بمد البعيجاف، اإلسعاد ص  َِٔاإلبتهاج ص (  ِ) 
 عبدا سيف أٞبد 

 البعيجاف ٧بمد الطالب/ٙبقيق ُِٔ ص اإلبتهاج(  ّ) 

 أٞبد سيف عبدا: الطالب/ٙبقيق ٓٔٗ ص (، اإلسعادَّّ/ٔ) فتح العزيز(  ْ) 

 ص (، اإلسعادُٓٗ/ٓالنجم الوىاج )، البعيجاف ٧بمد الطالب/ٙبقيق َِٔ ص اإلبتهاج(  ٓ) 
 أٞبد سيف عبدا: الطالب/ٙبقيق ٓٔٗ

 ( ّْ/ُِكفاية النبيو )(  ٔ) 

 ( َّْ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ٕ) 

 ب من ب َْٕبداية لوح (  ٖ) 
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ٓب يف ٗبصارفو فالنفقة (ُ)إف تعطلت منافعو ك (ثم)، كالعقار عمارتو من غلتو (وسبك
كمن أعتق من ال كسب لو أما العمارة فبل   (بيت الماؿ)كمؤف التجهيز دكف العمارة ُب 

ذ كا٤بلك ا٤بطلق ٖببلؼ ا٢بيواف لصيانة ركحو كحرمتو فإف تعذر ٘بب على أحد حينئ
كجب على مياسّب ا٤بسلمْب ال على ا٤بوقوؼ  جور(ِ)كاإلنفاؽ من بيت ا٤باؿ لفقد 

ألف ملك ا٤بنفعة  (ْ)كإف جـز بو ُب األنوار (ّ)عليو كحده خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ ا٢باكم
من جهتو فإف  (شرطتإف لم )نافع ليس من أسباب كجوب اإلنفاؽ كإ٭با يكوف من ا٤ب

شرطو الواقف من مالو أك من ماؿ الوقف تعْب فإف فقد فبيت ا٤باؿ ٍب ا٤بياسّب ال 
ا٤بوقوؼ عليو ٤با تقرر كلو شرط الواقف أف العمارة على الساكن كشرط أف تلك الدار 

بعد الفحص أف الشرط األكؿ صحيح كما  (ٕ)من كبلمهم (ٔ)ٕب (ٓ)ال تؤجر فالذم ظهر
كقو٥بم: ٯبب العمل شرطو الواقف ما  (ٗ)إف ٓب يشرط (ٖ)[ قوؿ ا٤بصنفِ/ُّٓمشلو ]

الشرع كفائدة صحتو مع تصرٰبهم بأف العمارة ال ٘بب على  (َُ)ٓب يناؼ الوقف إٔب
أحد فبل يلـز ُّا ا٤بوقوؼ عليو ألف لو ترؾ ملكو ببل عمارة فما يستحق منفعتو باألكٔب  

                                                           

 ُب )ب( أك(  ُ) 

 ُب )ب( أك(  ِ) 

 (ّٖٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ّ) 

 ( ُِٓ/ِاألنوار )(  ْ) 

 ُب )ب( يظهر(  ٓ) 

 ُب )ب( بدكف ٕب(  ٔ) 

 ( ِٖٓ - ِٕٓ/ّ(، حاشية البجّبمي )ِٗٓ/ّحاشية ا١بمل )(  ٕ) 

 (ِِّ/ِإخبلص الناكم )(  ٖ) 

 ُب )ب( يشَبط(  ٗ) 

 ُب )ب( أك(  َُ) 
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فهو ٨بّب فيما إذا شرطت كلها أك بعضها على استحقاقو على تعمّبه  (ُ)كوقف
نعم ، االهنداـ ال سببو بْب أف يعمر كيسكن كبْب أف يهمل كإف أفضى ذلك إٔب خراُّا

إ٪بازىا ا٤بتوقف غلتو بقاؤىا كإف خالف شرط الواقف عدمو ألنو ُب مثل  على الناظر
ُب ينامر ال يقاؿ شرط العمارة على الساكن ىذه ا٢بالة غّب معموؿ بو كما علم ٩با 

يغنم كال يغـر  (ِ)]ق[مقصود الوقف من إدخاؿ الرفق على ا٤بوقوؼ عليو إذ شأنو أف
بالصحة فيما لو كقف عليو إف سكن مكاف   (ْ)كغّبه (ّ)ألنا نقوؿ: قد قطع السبكي

أجرة مثلو كذا كما مر كىذا صادؽ ٗبا إذا عْب مكاف ال يسكن إال باألجرة زائدة على 
لسكناه أك زادت أجرتو على ما ٰبصل لو من غلة  (ٓ)]عليو[كلو كإف ٓب ٰبتج ا٤بوقوؼ 

الوقف فكما كجب الستحقاقو ىنا السكُب باألجرة ا٤بذكورة مع عدـ االحتياج إليها 
فكذلك ٘بب العمارة الستحقاؽ السكُب إف أرادىا كإال سقط حقو منها فعلم أف 

ال ٰبصل لو رفق با٤بوقوؼ كأف ىذا الشرط غّب مناؼ للوقف  ا٤بوقوؼ عليو قد يغـر كقد
حٌب بلغوا كشرط ا٣بيار فيو مثبل كإ٭با غايتو أنو قيد استحقاقو لسكناه بأف يعمر ما 

أيد  (ٔ)اهندـ منو فإف أراد ذلك فليعمره كإال فليعرض عنو ٍب رأيت بعض مشائخنا
لده ٖبمسمائة فإنو يصح كإذا الصحة بالقياس على ما لو أكصى لزيد بألف إف تبع لو 

قبل لزمو دفعها إليو كيؤخذ من ذلك أنو لو شرط النفقة على ا٤بوقوؼ عليو لزمتو ٗبعُب 

                                                           

 ُب )ب( بوقف(  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف  ِٔٔاإلبتهاج ص (  ّ) 

 (ِٖٓ/ّ) البجّبمي حاشية(، ِٗٓ/ّ) ا١بمل حاشية(  ْ) 

 ساقط من )أ((  ٓ) 

 ( ْٓ/ْ(، حاشية ا١بمل )ُُٔ/ّحاشية قليويب كعمّبة )(  ٔ) 
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فإنو  (ِ)ا١برجاين (ُ)]ٍب رأيت مسألتنا منقولة ُب ٙبرير أف استحقاقو يتوقف على بذ٥با
ففيو  قاؿ: لو كقفت دارا على معْب كشرط عليو عمارهتا أك فرشا كشرط عليو غلتها

كجهاف: أحدٮبا يبطل الوقف كالثاين يصح كيبطل الشرط كيكوف نفقتها كما لو سكت 
 (ّ)عن الشرط انتهى كما قربت من الوجو الثاين الذم ىو أقرب ٩با قدمتو ٩با يرد األكؿ[

 (ريع)منها  (ال لنفع خاص)عليو عْب كقفا مطلقا أك الستغبلؿ ريعها  (ولموقوؼ)
ؼ فيها تصرؼ ا٤ببلؾ ألف ذلك ىو ا٤بقصود من الوقف كىو فوائد ا٤بوقوؼ فيتصر 

ككاضح أف ا٤بملوؾ من فوائد ا٤بدارس ك٫بوىا إ٭با ىو االنتفاع ال ا٤بنفعة كتعبّب أصلو بريعو 
لكونو مفردا مضافا أكٔب ألنو أصرح ُب مشوؿ ٝبيع ريعو كالدر كالصوؼ كالثمر 

لؤلمة ا٤بوقوفة إذا كطئت  (ومهر) (ْ)بعد الوقف (حادث)بقيد زاده بقولو:  (كولد)ك
سنْب بأجرة معجلة ٓب ٯبز أف  مكرىة أك بشبهة أك نكاح ككاألجرة لكن لو أجره الناظر

كصرح  (ٓ)يعجل األجرة للموقوؼ عليو كإ٭با يعطى بقسط ما مضى كما أفٌب بو القفاؿ

                                                           

التحرير للجرجاين ذكر مؤلفو سبب تأليفو كىو سؤاؿ أحد طبلبو عن ٙبرير فقو الشافعي ُب  (  ُ) 
لى درسو، كيقتصر ُب ا٤بذىب على كتاب ٲبهد فيو أصولو كيعقد فيو أبوابو كفصولو، ليعوؿ ع

 ٙبقيق/الطالب: عادؿ العبيسي.ّْحفظو، فأجابو اإلماـ. انظر: التحرير ص

 إسحق أيب الشيخ على البصرة، تفقو قاضي العباس أبو أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد ا١برجاين(  ِ) 
 بغداذ قدـ كالنثر ا٤بليح النظم لو كامبل أديبا فاضبل فقيها ، كافُّا كاستقضي بالبصرة كدٌرس

كأربعمائة. انظر: الواُب  كٜبانْب اثنتْب سنة البصرة بطريق ُّا، توَب كحدث سنة علو بعد
 (َِٔ/ُ) الفحوؿ طبقات إٔب الوصوؿ (، سلمُِٔ/ٕبالوفيات )

 ساقط من )أ((  ّ) 

 ا٤بهر ُب )ب((  ْ) 

ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب، أسُب  َٓٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ٓ) 
(، حاشية الشركاين َٕٓ/ٓ(، النجم الوىاج )ْْْ/ّ(، مغِب اتاج )َْْ/ِا٤بطالب )

= 
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فمات اآلخذ ضمن  جل الناظرفإف ع (ّ)خبلفا ٤با كقع البن الرفعة (ِ()ُ)بو اإلصطخرم
شجر خبلؼ ك٫بوه ٩با يعتاد قطعو ألنو   أغصافأيضا كك (ْ)كما أفٌب بو القفاؿ  الناظر

ليسا لو بل   (ٔ)]ؼ[سائر األشجار كا٢بمل ا٤بقارف للوقف  (ٓ)كالثمرة ٖببلؼ أغصاف
أف الصوؼ ا٤بقارف  (ٕ)لى أف ا٢بمل يعلم كٕبث شيخناكل منهما كقف كمتبعو بناء ع

كإذا ملك ا٤بوقوؼ عليو الفوائد فلو استيفاء ا٤بنفعة بنفسو أك بغّبه ، ك٫بوه كا٢بمل ا٤بقارف
كسواء كانت اإلجارة بأجرة ، ىو أـ غّبه سواء كاف الناظر، إجارة من ناظره(ٖ)بإعارة ك

ذا رضي ا٤بوقوؼ عليو بذلك نعم إف شرط الواقف شيئا اتبع كللناظر منعو ا٤بثل أـ بأقل إ
[ ألدل ذلك ُ/ِّٓا٢باؿ كإال ] (ٗ)]اقتضاىا[ من سكُب ا٤بوقوفة عليو ليؤجرىا لعمارة

                                                           

 (  ُِٔ/ٔعلى التحفة )

 صطخرمسعيد، ا٢بسن بن أٞبد بن يزيد اإل أبو اإلسبلـ العبلمة، شيخ القدكة اإلماـ( ُ) 
 تصانيف الدنيا، لو من متقلبل زاىدا كرعا سريج، كاف ابن العراؽ، كرفيق الشافعي، فقيو

 اآلخرة ٝبادل ُب اإلصطخرم مثلو، مات ألحد ليس"  القضاء أدب"  كتاب منها، مفيدة
-َِٓ/ُٓسنة. انظر: سّب أعبلـ النببلء ) فكٜبانو  نيف كلو كثبلٜبائة كعشرين ٜباف سنة

ِِٓ). 

 حسْب أبو عبدالكرًن: الطالب/ٙبقيق ُٓٔ ص الكاُب تكملة الوىاج السراج(  ِ) 

 ( ِّٕ/ّالفتاكل الفقهية الكبل )(  ّ) 

 ( ُِٕ/ٔحاشية الشركاين على التحفة )(  ْ) 

 أ من ب َْٕبداية لوح (  ٓ) 

 ساقط من )أ((  ٔ) 

 ( َْٕ/ِالب )أسُب ا٤بط(  ٕ) 

 ُب )ب( أك(  ٖ) 

 ساقط من )أ((  ٗ) 
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راب كلو كقفت ليعطى مؤذف مثبل أجرهتا ٓب يسكنها أك ليسكنها ٓب يؤجرىا كال إٔب ا٣ب
أنو ٤با كٕب دار ا٢بديث كُّا  (ِ)قل عن النوكمكإف ن (ُ)يغّبىا كما صرح بو الشيخاف

عليو عْب  (ّ)قاعة للشيخ أسكنها غّبه كخرج بقولو من زيادتو ال لنفع خاص ما لو كقف
لنفع خاص كدابة للركوب ففوائدىا من در ك٫بوه للواقف ال لو ألهنا ٓب تدخل ُب 

منفعة ا٤بوقوؼ ٥با  كإذا كقف حيواف لئلنزاء مثبل ٓب يستعمل ُب غّبه ٩با ينقص، الوقف
أنو إذا عجز عنو استعملو الواقف ُب غّبه كإف قطع ٗبوت مأكولة  (ْ)نعم ٕبث األذرعي

موقوفة جاز ذٕبها للضركرة كحينئذ فقيل: يفعل ا٢باكم بلحمها ما رآه مصلحة كعليو 
 (ٔ)كيشَبم بثمنو دابة من جنسها كتوقف عليو كعليو جرل شيخنا (ٓ)جرل ا٤بصنف
كاألكجو الثاين كُب ٜبنو بثمن دابة من جنسها كإال فاألكجو  (ٕ)ُب األنواركخّب بينهما 

األكؿ فإف ٓب يقطع ٗبوهتا ٓب ٯبز ذٕبها كإف ٓب تبق فيها منفعة كا٤بعتمد الذم اقتضاه  
 ،(َُ)( ٗ)كصححو ااملي (ٖ)كبلـ الشيخْب

                                                           

 ( ّْْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِٖٔ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 ( َِٕ/ّ(، إعانة الطالبْب )ّٖٗ/ٓ(، هناية اتاج )ِّٕ/ٔٙبفة اتاج )(  ِ) 

 ُب )ب( كقفت(  ّ) 

 (ِٖ/ْقوت اتاج )(  ْ) 

 ( ٖٗٓ/ّ(، حاشية ا١بمل )ُّٗ/ٓ)(، هناية اتاج ْٖٓ/ّمغِب اتاج )(  ٓ) 

 ( َْٕ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٔ) 

 ( ُِٓ/ِاألنوار )(  ٕ) 

 ( ّّْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِٖٔ/ٔ) فتح العزيز(  ٖ) 

 (ُّٗ/ٓ) اتاج هناية(، ْٖٓ/ّ) اتاج مغِب(  ٗ) 

معجمة،  ، بضادا٢بسن، أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد بن القاسم بن إ٠باعيل الضيٌب  أبو(  َُ) 
 حامد، كبرع أيب الشيخ على ااملي، تفٌقو بابن أيضا كيعرؼ بااملي ا٤بعركؼ البغدادم

= 
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كإذا ماتت كاف ، (ّ)كغّبه (ِ)أنو ال ٯبوز بيعها حية كإف جـز بو ا٤باكردم (ُ)كا١برجاين
كما  (ْ)]أك درىا[ا٤بوقوؼ عليو أحق ٔبلدىا ما ٓب ٱبصو الواقف ببعض منافعها كصوفها

لؤلمة ا٤بوقوفة كلو من  (ال وطء)، كمٌب دبغ أك اندبغ عاد كقفا على األكجو، ىو ظاىر
كألف ملك ذينك على ، الواقف أك ا٤بوقوؼ عليو فبل ٯبوز لعدـ ملكهم على ا٤بعتمد

ناقص ٓب ٰبدث نقصو بوطء سابق فخرجت أـ الولد كحكم كطئهم ٥با حكم  القوؿ بو
كطء أمة الغّب ُب أحكامو فيلزمهم ا٢بد حيث ال شبهة على كبلـ فيو يأٌب ُب الوصية 
لكن ال مهر على ا٤بوقوؼ عليو ٕباؿ ألنو لو كجب لوجب لو كال قيمة كلدىا ا٢بادث 

زكجتو ا٢برة كأمتو فالولد حر كعليو قيمتو  ألنو ملكو كما مر كلو كطئها غّبه ظانا أهنا
لكن إ٭با ، ٯبوز تزكيج األمة ا٤بوقوفة ٙبصينا ٥با كقياسا على اإلجارة(و)للموقوؼ عليو 

بالوالية العامة ألف ا٤بلك فيها  تعأب ال للناظر كإف شرط نظره حالة  (يزوجها قاض)
م أ (بإذنو)ا يزكجها القاضي كإ٭ب، الوقف خبلفا للماكردم كإف تبعو ابن الرفعة كغّبه

ا٤بوقوؼ عليو لتعلق حقو ُّا كال يلزمو اإلذف كإف طلبتو منو ألف ا٢بق لو فبل ٯبب عليو 
كللموقوؼ عليو أف يزكجها بإذف القاضي  لعتيقةكليس ألحد إجبارٮبا عليو أيضا كا

الواقف  كال من، أم ا٤بوقوؼ عليو (ال منو)كيزكجها القاضي ٩بن شاء بقيد زاده بقولو 
                                                           

 ا٤بشهورة كتبو استاذه تعليق من صٌنف ك٤با «للفقو مٌِب  أحفظ اليـو إنو: »حقو ُب قاؿ حٌب
عمره،  الٌلو كتيب، نثر نثر: فقاؿ عليها كقف «اللباب»ك «ا٤بقنع»ك «موعاَّ»ك «كالتجريد»

 عشرة ٟبس سنة اآلخر ربيع شهر من بقْب لتسع األربعاء يـو مدتو، كمات تطل فلم
 (َِِ/ِسنة. انظر: طبقات الشافعية لئلسنوم ) كأربعْب سبع ٫بو كأربعمائة، عن

 ا٤بصدراف السابقاف. (  ُ) 

 ( ُّٗ/ٓ(، هناية اتاج )ْٖٓ/ّ(، مغِب اتاج )َْٕ/ِلب )أسُب ا٤بطا(  ِ) 

 ( ِٖٕ/ٔحاشية الشركاين على التحفة )(، َْٕ/ِ) ا٤بطالب أسُب(  ّ) 

 ساقط من )أ((  ْ) 
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نكاحو  (ُ)كمن ٍب لو كقفت عليو زكجتو النفسخ، كإف قلنا ا٤بلك فيها  تعأب احتياطا
إف قبل بناء على اشَباط القبوؿ كعلى خبلفو لو رد بعد ذلك بطل الفسخ كما ٕبثو 

األمة ا٤بوقوفة عليو مطلقا  (ّ)كإف كاف لو احتماؿ ٖببلفو كمشل كبلـ ا٤بصنف (ِ)اإلسنوم
إذف الواقف أيضا ٤با مر  (ٓ)]على[ صحة تزكيج البائنة (ْ)لكن تتوقف أك لنفع خاص

 من أنو ٲبلك ٝبيع منافعها ما عدا ا٤بنفعة الٍب خص ُّا ا٤بوقوؼ عليو.

فرع الوقف أمانة ُب يد ا٤بوقوؼ عليو فإف استعمل كوف ا٤باء ا٤بسبل ُب غّب ما 
إف تطوع ىو أك غّبه كلو انكسر القدر ببل نقد ف، فتلف ضمن لتعديو (ٔ)كقف فيو

[ بعضو كأنفق الباقي منو على إصبلحو فإف ِ/ِّٓبإصبلحو فذاؾ كإال أعيد صغّبا ]
إٔب إنشاء كقفو ألنو عْب  ةكال حاج، اٚباذه مرجبل اٚبذه قصعة أك مغرفة (ٕ)تعذر

 (وإف اندرس شرط وقف)ا٤بوقوؼ فإف تعذر اٚباذ شيء من نوعو استعمل فيما ٲبكن 
كجهل الَبتيب بْب أربابو أك مقاديرىم بأف ٓب يعلم ىل سول الواقف بأف عرفت مصارفو 

 هم ُب قسمة الغلةينب ي(سو )أك ال يد لواحد منهم ، بينهم أك فاضل كالوقف ُب أيديهم
قاؿ  (ٖ)كقيل يوقف الصطبلحهم، ل أحدىم بذكورة كال غّبىا لعدـ األكلويةضفبل يف

                                                           

 ُب )ب( انفسخ(  ُ) 

 ( ُْٕ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ِ) 

 ( ِّّ/ِإخبلص الناكم )(  ّ) 

 ُب )ب( يتوقف(  ْ) 

 ساقط من )أ((  ٓ) 

 ُب )ب( لو(  ٔ) 

 ب من ب َْٖبداية لوح (  ٕ) 

 ُب )ب( إٔب اصطبلحهم(  ٖ) 
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فإف تنازعوا ُب شرطو كال بينة كألحدىم يد  (ِ)لقياس كجـز بو ُب النهاية: كىو ا(ُ)الرافعي
صدؽ بيمينو العتضاد دعواه بيده ىذا كلو إف كاف الواقف ميتا كإال عمل بقولو ببل ٲبْب  

و بعده يرجع إٔب كارثو فإف ٓب يكن قاؿ أنكزاد  (ْ)كالركياين (ّ)كما صرح بو ا٤باكردم
دكف ا٤بنصوب من جهة ا٢باكم فإف كجد أك اختلفا  ناظره: إف كاف من جهة الواقف

دكف الوارث ك٧بل التسوية حيث ٓب  الرجوع إٔب الناظر (ٓ)فوجهاف رجح منهما األذرعي
بل تعتب العادة كلو كجد  وتطرد العادة بالتفصيل كإال كا٤بدرس كا٤بعيد كالطالب ٓب يس

 (ٔ)بع ألف الظاىر استناد تصرفهم إٔب أصل كأفٌب النوكمُب دفَب بعض النظار تفاكت ات
بأنو يرجع إٔب عادة من تقدـ حٌب لو اتفقت عادة ا٤بدرسْب ُب شيء اعتمدت كقاؿ ُب 

: يرجع إٔب عادة نظار الوقف إف اتفقت عادهتم كإذا قتل القن ا٤بوقوؼ أك (ٕ)غّب فتاكيو
وٕب كأقراه أف يقتص من قاتلو أك عن ا٤بت (ٖ)قطع طرفو جاز لئلماـ كما نقلو الشيخاف

 (ُُ)ٖببلفو ضعيف كإف اعتمده ٝبع (َُ)بشرطو كعبد بيت ا٤باؿ كجـز ا٤باكردم (ٗ)قاطعو
                                                           

 ( ِّٓ/ٓ(، ككذلك ُب ركضة الطالبْب )ِّٗ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 ( َْٔ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ِ) 

 ( ّّٓ/ٕا٢باكم الكبّب )(  ّ) 

 ( ِّّ/ٕٕبر ا٤بذىب )(  ْ) 

 ( ّْٖ/ّحاشية الشربيِب على الغرر )(  ٓ) 

  ُٖٓ - ُٕٓالنوكم ص فتاكل (  ٔ) 

ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف  ِٕٗ(، اإلسعاد ص ّْٕ/ِحاشية الرملي على األسُب )(  ٕ) 
 أٞبد. 

 ( ّّٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِٓٗ - ِْٗ/ٔ) فتح العزيز(  ٖ) 

 ُب )ب( بدكف أك قاطعو(  ٗ) 

عيجاف، ٙبقيق/الطالب: ٧بمد الب ّٖٔ - ّٕٔنقلو عنو السبكي ُب اإلبتهاج ص (  َُ) 
 (ُُٓ/ٓكالدمّبم ُب النجم الوىاج )

 ( ُُٓ/ٓٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف، النجم الوىاج ) ّٗٔاإلبتهاج ص ( ُُ) 
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موقوؼ  (ؿ عبدديشترى بب)فيما إذا كجب با١بناية عليو قيمة أك أرش (و)كانتصركا لو 
سنا ك  ذكورة كأنوثة (مثلو)رض الواقف غ٧بافظة على  قنأك أمة كذلك أك ببدؿ جزية 

كغّبىا الختبلؼ الغرض باختبلؼ ذلك بالنسبة إٔب البطوف من أىل الوقف  كجنسا
كلو كاف ا٤بوقوؼ خنثى مشكبل ففيو نظر كلعل التخيّب بْب شراء أنثى أك ذكر أقرب 
لتعذر معرفة أحدٮبا كا٤بشَبم ىو ا٢باكم أك نائبو ال الواقف كال ا٤بوقوؼ عليو كال ا١باين 

إذا ٓب يكن للوقف ناظر خاص كإال فهو ا٤بشَبم كرد بأف ا٤بعتمد ٗبا  (ُ)كقيده الزركشي
إف تعذر شراء قن أك زادت  (ثم)أنو ال فرؽ بناء على أف الوقف ملك  تعأب كما مر 

نو أقرب إٔب غرضو ٖببلؼ ؤلمن قن أما ُب األكٔب ف (شقص) مقيمتو على ٜبن مثلو اشَب 
لتعذر التضحية بو كٖببلؼ ما لو  األضحية حيث ال يشَبل بقيمتها شقص شاة مثبل

فإنو يصرؼ   ف كفضل ما ال يفي برقبةبثلثو رقاب فوجد بو رقبتا لأكصى أف يشَب 
فقيل  للوارث لتعذر الرقبة ا٤بصرح ُّا ُب الوصية ٖببلؼ ما ٫بن فيو فإف تعذر الشقص

: يكوف ملكا للموقوؼ عليو يبقى البدؿ ٕبالو أم إٔب التمكن من شراء شقص بو كقيل
كأما ُب الثاين فؤلنو بدؿ جزء ، [ إٔب الواقف كلعل األقرب األكؿُ/ّْٓكقيل ألقرب ]

من ا٤بوقوؼ فإف تعذر فالذم يظهر أنو يتأتى فيو ما ذكر ُب األكٔب كلو كاف ا٤بتلف ذكرا 
ة الثاين فيو نظر كاألكؿ ىو قضي كأقدـ األكؿ ي لفوجد شقص ذكر كأنثى كاملة فه

ا٤بوٮبة للتخيّب بْب ا٤بثل كالشقص  (ْ)كأب (ّ)كعطفو بثم أكٔب من عطف أصلو (ِ)ا٤بًب
األرض ا٤بوقوفة إذا اهندـ ما فيها من البناء  ٙبكّب كقياس ما تقرر امتناع ما اعتيد من

                                                           

 ( ِّٗ/ٓ(، هناية اتاج )ْٗٓ/ّ(، مغِب اتاج )ْْٕ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ُ) 

 ( ِّْ/ِإخبلص الناكم )(  ِ) 

 (ّٗٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ّ) 

 لواكُب )ب( با(  ْ) 
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بذلك (و)ما شاء كإ٭با الذم ٯبوز االقتصار على بناء مثل ا٤بنهدـ  (ُ)ليبِب ا٤بستحكر
 (يوقف)كال يصّب ا٤بشَبم ٩با ذكر كقفا بنفس الشراء بل ال بد أنو  (ِ)صرح ابن الرفعة

ُب عمارة ا٤بوقوؼ كترميمو كقفا بالبناء ١بهة الوقف  (ّ)من جهة ا٢باكم كإ٭با صار ا٤ببِب
ألف األرض ا٤بوقوفة باقية كا٤ببِب بو كالوصف التابع ٖببلؼ القن ا٤بوقوؼ فإنو فات 

منو فإف كجب ماؿ فداه الواقف باألقل من قيمتو بالكلية كلو جُب ا٤بوقوؼ اقتص 
 فدم من  جُبكاألرش فإف تكررت خيانتو ٓب يتكرر فداؤه كأـ الولد فإف مات الواقف ٍب 

كسبو على األكجو ال من بيت ا٤باؿ كال من تركة الواقف النتقا٥با إٔب الوارث كال يسقط 
عو من بيعو بالوقف الفداء عن الواقف ٗبوت ا١باين ألف السبب ُب غرمو كىو من

موجود كإف تعطلت منفعة ا٤بوقوؼ سبب غّب مضموف كشجرة جفت أك  (ْ)سبب
قلعها الريح كٓب ٲبكن إعادهتا إٔب مغرسها ٓب يبطل الوقف لبقاء عْب ا٤بوقوؼ فبل يباع 

شجر كقف رطبا ٍب جف  ينتفع ا٤بوقوؼ عليو جوازا بإٯبار كغّبه ٖببلؼ كال يوىب بل
ٕبالو  خشبا وابا إذا ٓب ٲبكن إجارهتابالريح كيشمل االنتفاع بو جعلو أو لعق كالذم  كبغّبه

فإف ٓب ٲبكن االنتفاع ٗبا ذكر إال باستهبلكو بإحراؽ أك ٫بوه صار ملكا للموقوؼ عليو 
 (ٓ)نقلو الشيخاف التفصيل لكنو ال يباع كال يوىب بل ينتفع بعينو كأـ الولد كىذا

                                                           

 لغبلئو، كىو منتظرا الطعاـ حبس: كا٢بكرة. ا٢ببس كاحد، كىو أصل كالراء كالكاؼ ا٢باء(  ُ) 
لقلتو. انظر: مقاييس  احتكر اَّتمع، كأنو ا٤باء ا٢بكر، كىو العرب كبلـ ُب ا٢بكر، كأصلو

 (ِٗ/ِاللغة )

 مد بن أٞبد ا٢بريب ٙبقيق/الطالب: ٧ب ّّٓا٤بطلب العإب ص (  ِ) 

 أ من ب َْٖبداية لوح (  ّ) 

 ُب )ب( بدكف سبب(  ْ) 

 ( ّٔٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِٖٗ - ِٕٗ/ٔ) فتح العزيز(  ٓ) 
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لكن قضية كبلـ  (ٓ)القموٕبك  (ْ)كصححو ابن الرفعة (ّ)كغّبه (ِ)اختيار ا٤بتوٕب (ُ)على
ال يصّب ملكا ٕباؿ كاستشكل األكؿ أنو  (ٗ)كأصلو (ٖ)تبعا للمنهاج (ٕ)كأصلو  (ٔ)ا٤بصنف

فإنو كيف يعود ملكا كال يبطل الوقف كٯباب بأف معُب عوده ملكا أنو ينتفع بو كلو ٗبا 
و ما داـ باقيا ال يفعل بو سائر كاإلحراؽ كمعُب عدـ بطبلف الوقف أنو  تستهلك فيو عين

ما يفعل باألمبلؾ من بيع كىبة ك٫بوٮبا فبل تناُب حينئذ بْب بقاء الوقف كعدـ ا٤بلك 
موقوؼ عليو إذا  (وبيع لمصلحة مسجد حصير)، ألف حيثيتهما ٨بتلفة كما تقرر

 فبل يضيق كيضيق ا٤بكاف ببل (َُ)بأف ذىب ٝبالو كنفعو ككانت ا٤بصلحة ُب البيع (بلي)
فائدة كمثلو ُب ذلك ٫باتة ا٣بشب أما ا٢بصر ا٤بوىوبة أك ا٤بشَباة لو فيجوز بيعها َّرد 
ا٢باجة أم ا٤بصلحة كإف ٓب تبل كُب معناىا القناديل كالدكاب كغّبٮبا كما أشعرت بو 

                                                           

 ُب )ب( عن(  ُ) 

 (ّٔٓ/ٓ) ركضة الطالبْب(، ِٖٗ/ٔ) فتح العزيز(  ِ) 

ق/الطالب: ٙبقي ٕٓٗٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف، اإلسعاد ص  ِْٔاإلبتهاج ص (  ّ) 
 عبدا سيف أٞبد 

 أٞبد بن ٧بمد: الطالب/ٙبقيق َّٓ ص العإب ا٤بطلب(، ٓٓ - ْٓ/ُِ) النبيو كفاية(  ْ) 
 ا٢بريب

 ( ُِِ/ّ(، إعانة الطالبْب )ّْٗ/ٓ(، هناية اتاج )ْْٕ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 

 ( ِّْ/ِإخبلص الناكم )(  ٔ) 

 (ّٗٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ٕ) 

 (َُٕنهاج )ص: ا٤ب(  ٖ) 

 (ِْْ - ِّْارر )ص: (  ٗ) 

 ُب )ب( بيعو(  َُ) 
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، من صرؼ الثمن ُب مصاّب ا٤بسجد مطلقا ىو ا٤بوافق إلطبلقهم (ِ)كأصلو  (ُ)عبارتو
بثمن ا٢بصّب حصّب كال يصرؼ ُب مصاّب  لالقياس أنو يشَب  :(ّ)لكن قاؿ الشيخاف

بيع ٤بصلحة مسجد (و)[ على ىذا كىو ا٤بعتمد ِ/ّْٓا٤بسجد ٍب ٞببل إطبلقهم ]
الٍب ٓب توقف عليو بأف اشَبيت أك كىبت لو كقبلها ناظره كإف ٓب يشرؼ على  (اره)د

شقصو كاف لشريكو أخذه ٗبلك كمن ٍب لو بيع  جرلاالهنداـ ألهنا ملكو ٤با مر من أنو 
 (ْ)ْبعلى االهنداـ أم معو يباع جدراف داره بقيد زاده تبعا للشيخ (وبإشراؼ)بالشفعة 

نكسار إف لو فإنو يباع ٤بصلحة ا٤بسجد كإف ٓب يشرؼ على اال ذعج ت(إف وقف)بقولو 
أنو  (ٔ)]من[ باألكٔب (ٓ)شرؼ كأفهم تعبّبه باإلشراؼ ما ُب أصلوت ٌبٓب يوقف كإال فح

ا٤بنكسر إف تعذر جعلو بابا ك٫بوه  (جذعو)كباع جدار داره ا٤بنهدـ إف تعذر بناؤه ي
 (ٕ)كيشَبل ٗبا بيع مثلو أما إذا أمكن أف يتخذ منو ألواح كأبواب فالذم نقبله عن ا٤بتوٕب

كأقراه أف ا٢باكم ٯبتهد كيستعملو فيما ىو أقرب إٔب غرض الواقف كقضية التعبّب 
ليس لو ذلك كىو ٧بتمل كجواز بيع ما ذكر ىو ما صححو  با٢باكم أف الناظر

 .كىو ا٤بعتمد (ُ)تبعا لئلماـ (ٖ)الشيخاف

                                                           

 ( ِّْ/ِإخبلص الناكم )(  ُ) 

 (ّٗٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ِ) 

 ( ّٕٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِٖٗ/ٔ) فتح العزيز(  ّ) 

 (ّٕٓ/ٓ) ركضة الطالبْب(، ِٖٗ/ٔ) فتح العزيز(  ْ) 

 (ّٗٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ٓ) 

 )أ( ساقط من(  ٔ) 

 (ّٕٓ/ٓ) ركضة الطالبْب(، ِٖٗ/ٔ) فتح العزيز(  ٕ) 

 ا٤بصدراف السابقاف.(  ٖ) 
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ُب رده كأنو كىم كٯباب على األكؿ بأنو ال  (ّ)ال سيما السبكي (ِ)لكن أطاؿ ٝبع 
نظر إلمكاف االنتفاع ُّا ُب سقيفة أك طبخ جص أك آجر للمسجد ألف ذلك نادر 

كخرج بدار ا٤بسجد ، لندرة اصطناع ىذه األشياء لبعض ا٤بساجد فضبل عن ٝبيعها
ُب الشرح فارقا بأف ىذه يتعلق ُّا  (ْ)الدار ا٤بوقوفة على غّبه فبل تباع كما قالو ا٤بصنف

بيعها كدار ا٤بسجد موقوفة عليو كحده فبل ينتفل عنو  (ٓ)حق البطوف ا٤بتأخرة فبل ٯبوز
ا مصلحتو فإذا تعذر االنتفاع ُّا ككانت ا٤بصلحة لو ُب بيعها جاز إٔب غّبه كا٤بقصود ُّ

فإذا تأملت ما مر من أف ما ، كال مصلحة للبطن الثاين ُب بيعها ٤بصلحة البطن األكؿ
من جواز  (ٕ)فاألكجو ما اقتضاه كبلـ الشيخْب (ٔ)يباع يشَبل مثلو علمت ما ُب فوقو

لو  (َُ)عن األكثرين منع بيعها كتعليل السبكي (ٗ)كغّبه (ٖ)بيعها مطلقا كإف نقل اإلماـ
بأف األرض موجودة مردكد بأف الظاىر أف القائل ٔبواز البيع إ٭با يقولو ُب البناء خاصة 

أم ا٤بسجد فبل يباع كال يعود ملكا ٕباؿ  (ال ىو)كلذلك عبت ُب ما مر ٔبدراف الدار 
عوده كما كاف قاؿ كإف اهندـ كصار خرابا كأمرا إلمكاف الصبلة فيو كإلمكاف 

                                                           

 ( ُٔٓ/ٓ(، النجم الوىاج )ٔٓ/ُِ(، كنقلو عنو ُب الكفاية )ّٔٗ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ُ) 

 ( َّٗ/ُ(، فتح الوىاب )ُٔٓ/ٓ(، النجم الوىاج )ٓٓ/ُِكفاية النبيو )(  ِ) 

 قيق/الطالب: ٧بمد البعيجافٙب ِٓٔ - ْٗٔاإلبتهاج ص (  ّ) 

 ( ِّٓ/ِإخبلص الناكم )(  ْ) 

 ب من ب َْٗبداية لوح (  ٓ) 

 ُب )ب( فرقو(  ٔ) 

 (ّٕٓ/ٓ) ركضة الطالبْب(، ِٖٗ/ٔ) فتح العزيز(  ٕ) 

 ( ّٔٗ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ٖ) 

 (َّٗ/ُ) الوىاب (، فتحٖٔ/ْقوت اتاج )(  ٗ) 

 ٧بمد البعيجاف ٙبقيق/الطالب:  ِٓٔاإلبتهاج ص (  َُ) 
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كقيل: ، (ِ)كتصرؼ غلة كقفو حينئذ إٔب الفقراء كا٤بساكْب كبو جـز ُب البحر (ُ)ا٤باكردم
 (ْ)كقاؿ ا٤بتوٕب، ُب ٧بل آخر (ّ)تصرؼ غلتو ألقرب الناس إٔب الواقف كجـز بو ُب البحر

ى ٙبفظ لتوقع عوده كىو متجو أف يرج (ٓ)كقاؿ اإلماـ، تصرؼ غلتو ألقرب ا٤بساجد إليو
عوده كإال فا٤بتجو كبلـ ا٤بتوٕب كيؤيد ذلك قو٥بم: إذا اتسعت خطة اإلسبلـ حوؿ الثغر 

غلتو الحتماؿ عوده ثغرا كظاىر   ا٤ببلصق لببلد الكفار كحصل فيو األمن حفظ الناظر
ىذا كفيو أف ، ا٤بساجد ليس شرطا كىو ٧بتمل (ٕ)ألقرب التقييد أف (ٔ)كبلـ األنوار

ا٤بسجد نقضو ا٢باكم كبُب  بعض ا٢بكم يأٌب فيما لو خرب الرباط كلو خيف على
مسجدا آخر إف رأل ذلك كإال حفظو كبناؤه بقربو أكٔب كليس لو أف يبِب بو بئرا  
كعكسو رعاية لغرض الواقف ما أمكن كلو زادت غلتو على ما ٰبتاج إليو ادخر منها ما 

ألنو حفظ كال يشَبيو بشيء  كبقعة الباقي عقارا[ كيشَبم لو بُ/ّٓٓيعمره لو ىدـ ]
٩با كقف على عمارتو ألف الواقف إ٭با كقف عليها كتقدـ عمارة عقاره على حق 
ا٤بوقوؼ عليهم حفظا للوقف كيصرؼ ريع ا٤بوقوؼ عليو كقفا مطلقا أك على عمارتو ُب 

لو ٗبنع إفساد ظك  (ٗ)كا٤بساحيس نكا٤بكا  (ٖ)كالبوارم البناء كالتخصيص اكم كالسلم
                                                           

ٙبقيق/الطالب: ٧بمد  ْٓٔ - ّٓٔٓب أجده ُب ا٢باكم كذكره السبكي ُب اإلبتهاج ص (  ُ) 
 البعيجاف 

 ( َّٗ/ُ(، فتح الوىاب )ّٕٖ/ّ(، الغر ر البهية )ْٕٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ِ) 

  (ّٕٖ/ّ) البهية ر الغر(، ْٕٓ/ِ) ا٤بطالب أسُب(  ّ) 

 ( َّٗ/ُ(، فتح الوىاب )ْٕٓ/ِسُب ا٤بطالب )(، أُٖٓ/ٓالنجم الوىاج )(  ْ) 

 ا٤بصادر السابقة. (  ٓ) 

 ( ُِٕ/ِاألنوار )(  ٔ) 

 ُب )ب( بأقرب(  ٕ) 

 (َّّالقصب. انظر: معجم الرائد )ص:  من ا٤بنسوج ا٢بصّب(  ٖ) 

كاإلزالة. انظر:  الكشف السحو زائدة، من ا٢بديد، كميمو من اَّرفة كىي مسحاة ٝبع(  ٗ) 
= 
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خشب الباب إف ٓب تضر با٤بارة كُب أجرة القيم ككذا ا٤بؤذف كاإلماـ كما نقلو 
ل يه من الوصية للمسجد كإف اقتضى ما نقبله قظّب كما ُب ن  (ِ)عن الغزإب (ُ)الشيخاف

فإف كاف الوقف ٤بصا٢بو صرؼ من ريعو ُب خبلفو دكف ا٢بصر كالدىن  (ّ)عن البغوم
كنقش بل ال يصح الوقف عليهما ألنو منهي عنو كال يصرؼ  (ْ)ذلك ال ُب تزكيق

د ما كقف على أحدٮبا ٢بشيش السقف ما عْب ٢بشيش ا٢بصر كعكسو كال للب 
تلفظ كما اقتضاه  يكعكسو كلو غرست شجرة لو فيو خرجت عن ملك غارسها كإف ٓب 

الظاىرة كال يباح ٜبرىا إال بعوض فيصرفو ناظره ا٣باص ٍب ا٢باكم  كبلمهم للقرينة
٤بصا٢بو كلو غرست مسبلة لؤلكل جاز أكلها ببل عوض ككذا إف جهلت نية الغارس 

جعلت بقعة مسجدا كفيها  كجرت العادة بو كيقلع منو مطلقا إف رآه اإلماـ بل لو
ال ٘بعل مسجدا ٖببلؼ كقف شجرة فلو قلعها كإف كقفها كاقفو كال يستتبعها ألهنا 

اع كقف األرض ٤با فيها السابق ُب باألرض غّب مسجد كعليو ٰبمل إطبلؽ استت
كنقل  (ٓ)األصوؿ كالثمار فيلـز الواقف ىنا تفريغ األرض كما ُب فتاكل الغزإب

عنها عدـ لزكمو لو يرد بأنو سهو كذا قيل كالذم رأيتو فيها خبلؼ كل من  (ٔ)الشيخْب
بارهتا ٦برد ذكر األرض ٯبعلها مسجدا ال ٱبرج الشجرة عن ملكو كبيع اإلطبلقْب كع

األرض أك كما يلزمو تفريغ األرض ا٤ببيعة عن الشجرة كذلك أرض ا٤بسجد كإف أدخل 
                                                           

 (ْٕ/ّر األنوار )٦بمع ٕبا

 ( َّٔ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َّْ/ٔ) فتح العزيز( ُ) 

  ّٕفتاكل الغزإب ص (  ِ) 

 ( ِٓٓ/ْالتهذيب )(  ّ) 

 (َْٕ/ُكالتزيْب. انظر: ا٤بعجم الوسيط ) التحسْب(  ْ) 

  ِٕفتاكل الغزإب ص (  ٓ) 

 ( ِّٔ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َّْ/ٔ) فتح العزيز(  ٔ) 
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الشجر ُب الوقف بلفظ صريح فإف كانت تضيق ا٤بوضع على ا٤بصلْب قلع كإال تركت 
خبلؼ  ٕبث ٦بيء ر ١بدرانو ٍبكنقبل عنها أيضا جواز كقف ستور كلو من حري، انتهت

 (ِ)بل (ُ)النقش كالتزكيق فيو كفيو ميل إٔب عدـ ا١بواز كىو األكجو كما اعتمده األذرعي
كشرح كل ، الفتنة بو أشد من كثّب من النقش كالتزكيق قاؿ: كقياسو على الكعبة بعيد

لك الليل ما كقف على دىن إلسراجو بو إف كَب بذلك ىذا إف كاف بو أحد ينتفع بذ
لق كما ٕبثو غفإف ٓب يتوقع حضور أحد ينتفع بذلك انتفاعا جائزا كإف ٓب ي، كلو نائما

ّب من نٔبواز إيقاد  (ْ)كقاؿ ابن عبد السبلـ، ألنو إضاعة ماؿ جٓب يسر  (ّ)رعيذاأل
قيل: ك٧بلو إف كاف من تطوع ال من ، احَباما لو كتزيينها عن كحشة الظلمة وا٤بصابيح في
كلو كقف ، كصرفها ٤بصاّب ا٤بقبة أكٔب، ة شجرة ا٤بقبة مباحة تبعا ٥باكٜبر ، كقفو انتهى

 على قنطرة فا٬برؽ الوادم كتعطلت كاحتيج إٔب أخرل جاز نقلها إٔب ٧بل ا٢باجة.

بعضهم دخو٥بما  كجهاف صحح خاٛبة: ىل يدخل مقر شجرة كجدار ُب كقفهما
 كألىل الوقف ا٤بهايأة (ٔ)قفاؿفصحح ا٤بنع كنقلو ُب األكؿ عن ال (ٓ)كٓب يرتضو األذرعي

ه من ىبتو  غّب إقرار إلبطا٥با حق من بعدىم كال ت ة[ قلنا القسمِ/ّٓٓال قسمتو كإف ]
كجعل دار ٞباما أك أرض دار كالبناء فيها نعم إف شرط الواقف العمل با٤بصلحة غّب 

                                                           

 (َٗ - ٖٗ/ْاج )قوت ات(  ُ) 

 أ من ب َْٗبداية لوح (  ِ) 

 (ْٕٕ/ِ) ا٤بطالب أسُب(  ّ) 

(، حاشية الشباملسي على النهاية ِْٖ/ٔ(، ٙبفة اتاج )ْٕٕ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ْ) 
(ٓ/ّٗٔ ) 

 ( ْٕٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 

 ا٤بصدر السابق. (  ٔ) 
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ها سقاية كمقبة كمسجدا كاختار ة على قـو جاز أف ٰبدثوا فييف كقف قر إٙببيسها ك 
جواز التغيّب ُب غّب ذلك إف كاف يسّبا ال يغّب مسمى الوقف ككاف فيو  (ُ)السبكي

و من جانب إٔب جانب قاؿ: كعليو بعضمصلحة لو كٓب يزؿ شيئا من عينو بل ينقل 
ٯبوز إذ ال مصلحة للجامع فيو ككذا ال  ا١بامع األزىرسية ُب جدار ب ففتح شباؾ الطي

فتح أبواب سطح ا٢بـر ألنو إ٭با ىو ٤بصلحة السكاف كإف قلعت عن أشجار الوقف أك 
اهندـ بناؤه أك خربت أرضو كلو ٤با يراد دكامو كغرس لكن مع شرط قلعو عند انتهاء 

 عبة بأنو ال (ِ)ا٤بدة ٍب بعدىا تغرس األرض أك يبُب بأجرهتا ا٤بذكورة كأفٌب السبكي
أف ال يكذبو الشرع فإف كاف لو  (ّ)باإلقرار ا٤بخالف لشرط الواقف ألف من شرط الواقف

بأنو يقبل إقراره ُب (ْ)احتماؿ ما كأخذنا ا٤بقر بو كال يثبت حكمو ُب حق غّبه كأفٌب غّبه
حق نفسو مدة حياتو كلو أقر بعض الورثة بوقف بعض الَبكة كأنكر الباقوف قبل قولو ُب 

لو قسمت الَبكة فوقع ُب نصيبو عبد مثبل فأقر أف األب كقفو أك أعتقو نفذ كال نصيبو ف
 يرجع على بقية الورثة ببدلو إال أف يقيم بينة أك يصدقوه.

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: ٧بمد البعيجاف  ّٕٗاإلبتهاج ص (  ُ) 

 ( َُ/ِفتاكل السبكي )(  ِ) 

 ُب )ب( ألف شرط اإلقرار(  ّ) 

 ( َِٔ/ٔٙبفة اتاج )(  ْ) 
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 باب في الهبة

كأصلها قبل ، ا٤بطلقة ثبلثة أنواع: ىبة كصدقة كىدية (الهبة) أم مطلقها
َّ جت هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱقولو تعأب:  (ُ)اإلٝباع

كما صح من قولو  (ِ)
لو ها كقولو: فلظأم  (ّ)«ال ٙبقرف جارة ١بارهتا كلو فرسن شاة»صلى ا عليو كسلم: 

 (ٓ)عسفافكاد أماـ كاألكؿ قيل ، (ْ)لو أىدم إٕب كراع لقبلتك  دعيت إٔب كراع ألجبت
بثمانية أمياؿ كقيل جبل أسود بطرؼ ا٢برة كقيل: كراع الغنم أم طرؼ رجلها كرجحو 

، لو أىدم إٕب كراع لقبلتكيؤيده ركاية الَبمذم: ، بقرينة ما بعده (ٕ)كالقاضي  (ٔ)اإلماـ
 إعطاء شيء ببل عوض كشرعا لغةكىي أعِب ا٥ببة ا٤بطلقة ، (ٖ)ليو ألجبتكلو دعيت إ

                                                           

ٙبقيق/الطالب:  ُّْ(، ا٤بطلب العإب ص َُُٖ/ٖ(، البياف )َْٕ/ٖهناية ا٤بطلب )( ُ) 
ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو  ٖٓٔأٞبد بن ٧بمد ا٢بريب، السراج الوىاج تكملة الكاُب ص 

(، الغرر ْٕٕ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ّٔٓ/ٓ(، النجم الوىاج )ِٖٔ/ِيب )حسْب، التدر 
 ( ُِٓ/ّ(، حاشية البجّبمي )ّٕٖ/ّالبهية )

 .ْسورة النساء آية (  ِ) 

 كالتحريض كفضلها ا٥ببة أخرجو البخارم من حديث أيب ىريرة رضي ا عنو ُب كتاب(  ّ) 
 .(ِٔٔٓبرقم ) (ُّٓ/ّعليها )

 ( ُب كتاب النكاح بابُٖٕٓن حديث أيب ىريرة رضي ا عنو برقم )أخرجو البخارم م(  ْ) 
 (ِٓ/ٕكراع ) إٔب أجاب من

 (ٓٗٓ/ّكا٤بدينة. انظر: ٦بمع ٕبار األنوار ) مكة بْب قرية(  ٓ) 

 ( ُٖٗ - ُٖٖ/ُّهناية ا٤بطلب )(  ٔ) 

 ( ّٕٖ/ّ(، الغرر البهية )ْٕٕ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٕ) 

 ُب جاء ما أخرجو من حديث أنس بن مالك رضي ا عنو ُب كتاب أبواب األحكاـ باب(  ٖ) 
صحيح.  ا٢بديث ، قاؿ ابن ا٤بلقن: ىذا(ُّّٖبرقم ) (ُٓٔ/ّالدعوة ) كإجابة ا٥بدية قبوؿ

= 
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أك  (ُ)رد عليو ما لو أىدل لغِب من ٢بم أضحيةيعْب ببل عوض ُب ا٢بياة كال  (تمليك)
نظرا إٔب أنو ىبة كال ٛبليك فيو ألف فيو ٛبليكا كإف منع من  (ّ)أك عقيقة (ِ)ىدم

ٛبليك ببل عوض كليس  (ْ)ئا نظرا إٔب أنوفيو بالبيع ك٫بوه كما لو كقف شي ؼصر تال
ألنو ٛبليك منفعة كإطبلقهم التمليك إ٭با يريدكف بو األعياف كأما ا٥ببة الٍب ىي  (ٓ)ُّبة

أحد األنواع الثبلثة فهي ٛبليك بصيغة ببل عوض خاؿ عما يأٌب ُب النوعْب اآلخرين 
أطلقت ا٥ببة انصرفت إٔب كحيث  (ٔ)كخرج بقولنا ُب ا٢بياة الوصية، كٮبا ا٥بدية كالصدقة

األعم فحينئذ كل كاحد من ىذه األنواع الثبلثة ىبة با٤بعُب األعم  (ٕ)]ال[األخص  النوع

                                                           

 (ُُٗ/ٕانظر: البدر ا٤بنّب )

. الشيء بركز على يدؿ كاحد صحيح أصل ا٤بعتل رؼكا٢ب كا٢باء : الضاداألضحية لغة(  ُ) 
 ُب يؤكل الذم للطعاـ يقاؿ ٍب. ا٤بنكشف البارز الوقت ىو النهار، كذلك امتداد: فالضحاء

كضحية، ؛  أضاحي: كإضحية، كا١بمع أضحية: لغات أربع ضحاء، فيها: الوقت ذلك
 تذكر، يذىب ثة، كقدمؤن األضحى: الفراء قاؿ. أضحى: كأضحاة، كٝبعها؛  ضحايا: كا١بمع

. انظر: مقاييس اللغة ) إٔب ُّا  تقربا النعم من يذبح (، كاصطبلحا: ماِّٗ -ُّٗ/ّاليـو
 (ُّْالتشريق. انظر: غاية البياف )ص؛ :  أياـ آخر إٔب العيد يـو من تعأب ا إٔب

 اسم يقع عقيقة لذلك تذبح الٍب الشاة سمىكت بو الولد يولد الذم : الشعرالعقيقة لغة(  ِ) 
رأس ا٤بولود.  حلق عند يذبح (، كاصطبلحا: مأِ/ُالطعاـ. انظر: العْب ) على الذبح

 (ُّٔانظر: غاية البياف )ص: 

 (ُْٔتعأب. انظر: السراج الوىاج )ص:  ا أب تقربا النعم من يهدم ٤با اسم(  ّ) 

 ُب )ب( بدكف أنو(  ْ) 

 ىبة ُب )ب((  ٓ) 

 ب من ب َُْبداية لوح (  ٔ) 

 ساقط من )أ((  ٕ) 
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أحد األنواع الثبلثة ال إف عكس كما يأٌب ُب ب حنث ال يهب كال عكس فلو حلف
رة كنقلو إليو إكراما بصيغة األٲباف ك٘بتمع الثبلثة بل األربعة فيما لو ملك لثواب األج

[ السابق إ٭با ىو عند انفراده بْب قسميو ال مطلقا ُ/ّٔٓككاف اشَباط ا٣بلو ُب ا٢بد ]
كإال فبل اجتماع ككل منهما سنة لكن الصدقة أفضلها كالصرؼ إٔب ا١بّباف كاألقارب 

ن يسك  كال من ا٤بهدل إليو مالنكاح كال ٰبتقر القليل من ا٤بهد (ُ)أفضل كما يأٌب قبل
أف يدعو كل منهما لآلخر بالبكة ك٫بوىا كأركاف ا٥ببة أربعة: األكؿ كالثاين العاقداف كٮبا  

 (ِ)التملك التبع كُب ا٤بتملك أىلية ةكالبائع كا٤بشَبم فيما مر نعم يعتب ُب ا٤بلك أىلي
فما جاز بيعو من  (ما يباع)الثالث ا٤بوىوب كىو كمن ٍب صح قبوؿ السفيو للهبة ك 

شرط قطعو كبعده مطلقا باألعياف كأرض مزركعة مع زرعها ككزرعها قبل بدك الصبلح 
ككمشاع كإف ٓب ينقسم ككمغصوب من قادر جازت ىبتو كأكٔب ألف باُّا أكسع كماال  

ىذا ُب امع أهنما ٛبليك ُب ا٢بياة ك ٔبكمجهوؿ كضاؿ كمغصوب من غّب قادر فبل 
الغالب كقد ٱبتلفاف فتجوز ا٥ببة دكف البيع ُب ٫بو ٜبرة البائع إذا اختلطت بثمرة ا٤بشَبم 

 ع بيع شيء من ٢بمها كٯبوز ىبتوٲبتنال ٯبوز بيعها كٯبوز ىبتها لآلخر كاألضحية 
ك٫بوىا ٩با ال يتموؿ ال ٯبوز بيعهما ك٘بوز ىبتهما النتفاء ا٤بقابل كىذا من  (بتي بروح)

صريح ُب  (ٔ)ال خبلؼ فيو ككبلـ ا٤باكردم (ٓ()ْ)كُب الدقائق (ّ)تبعا ٤با ُب ا٤بنهاج زيادتو
                                                           

 ُب )ب( قبيل(  ُ) 

 ُب )ب( ا٤بلك(  ِ) 

 ( ُُٕا٤بنهاج )ص: (  ّ) 

 ألفاظو بْب كالفرؽ ا٤بنهاج دقائق شرح فيو دقائق ا٤بنهاج للنوكم رٞبو ا، قاؿ فيو: كتاب(  ْ) 
 (ُنهاج )ص: تعأب. انظر: دقائق ا٤ب ا رٞبو للرافعي ارر كألفاظ

  (ْٔدقائق ا٤بنهاج )ص: ( ٓ) 

 ( ِٕٗ/ُٕا٢باكم الكبّب )(  ٔ) 
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أف ما فيو سهو لتصريح  (ّ)كاإلسنوم (ِ)لقوؿ ابن النقيب (ُ)ذلك ككأنو ٓب ينظر
كتبعو  (ٓ)ُب اللقطة ٗبنع ىبتها أيضا ككل ما ال يتموؿ أخذا بقوؿ األذرعي (ْ)الرافعي

ار ما فيو إذ ال ٧بذكر ُب التصدؽ بثمرة أك بيعها كما نطق بو الصحيح ا٤بخت (ٔ)الزركشي
لكنو معَبض بأف التصدؽ بذلك ٗبعُب نقل اليد عنو ال ، ا٢بديث فكذا ا٥ببة انتهى

كاالعَباض متجو كمع ذلك ، فبل يدؿ على صحة ىبتو ٗبعُب ٛبليكو، ٛبليكو لعدـ ٛبولو
بل ٤با مر أف باب ا٥ببة أكسع  (ٗ)عي٤با ذكره األذر  (ٖ)]ال[ (ٕ)األكجو ما ُب ا٤بنهاجف

كأيضا فامتناع غّب ا٤بتموؿ إ٭با ىو ألف بذؿ ا٤باؿ ُب مقابلو سفو كما مر كىنا ال بذؿ ُب 
ا٥ببة ُب  (ال) من قبولو التمليك ا٣بإب عن عوض كٯبوز البيع مانع مقابلتو فبل

ٍب  سلمالفلو قاؿ: كىبتك ألف درىم ُب ذمٍب ككصفها بصفة  (موصوؼ في ذمة)
ُب  (َُ)عينها ُب اَّلس كأقبضو إياىا ٓب تصح كىذا من زيادتو تبعا ٤با أشار إليو الرافعي

                                                           

 ُب )ب( ككأهنم ٓب ينظركا(  ُ) 

(، كنقلو عنو أبو زرعة ُب ٙبرير الفتاكم ِّٓ - ُّٓ/ْالسراج على نكت ا٤بنهاج )(  ِ) 
(ِ/َّٓ ) 

 ( ُِٕ/ٔا٤بهمات )(  ّ) 

 ( ّْٔ/ٔ) فتح العزيز(  ْ) 

   ( ُُِ/ْ)قوت اتاج  (ٓ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب  َٖٕالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ٔ) 

  ُُٕا٤بنهاج ص (  ٕ) 

 ساقط من )أ((  ٖ) 

 ( ُُِ/ْقوت اتاج )(  ٗ) 

  ( ِٗ/ٓ) فتح العزيز( َُ) 
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ذمة التزاـ لتحصيل ا٤ببيع لمتقدموف ككاف الفرؽ أف يبيع ما ُب ا (ُ)الصلح كصرح بو ٝبع
ُب مقابلة الثمن الذم استحقو كااللتزاـ فيها صحيح ٖببلؼ ىبتو فإهنا ال تتضمن 

فكانت بالوعد أشبو فلم يصح كال يرد على قولو ما يباع جواز   مقابل فيو االلتزاـ إذ ال
بيع ا٤بريض لوارثو ال ىبتو منو كبيع الوٕب ماؿ موليو كاإلماـ ماؿ بيت ا٤باؿ كا٤بكاتب ما 
ُب يده ال ىبتهم ألف امتناع ا٥ببة ليس لذات العْب ا٤بوىوبة بل ألمر خارج كىو عدـ 

حت ىبتها إذا صار مالكها أىبل للتبع كال يرد أيضا ما صحة تبع الواىب كمن ٍب ص
كأعطاه أجر حالت حقأك ترؾ لو  (ِ)]آلخر[لو أعطى لنب شاة ٦بعولة أضحية أك صوفها 

سا لبلستصباح بو أك تركت إحدل ٪بأك دىنا  (ّ)[ جلد ميتة قبل الدباغِ/ّٔٓ]
٤بثلو فإف ذلك كلو ليس الضرتْب نوبتها لؤلخرل أك أعطي الطعاـ ا٤بغنـو ُب دار ا٢برب 

٭با ىو نقل يد أك حق إٔب غّبه من غّب ٛبليك كمن ٠باه ىبة أراد إىبة إذ ال ٛبليك فيو ك 
ذلك كارد على الضابط ١بواز ىبتو دكف بيعو مردكد بل  (ْ)أنو على صورهتا فالقوؿ بأف

ُب ا٥ببة  كإ٭با اشَبطوا، غلط كيدخل فيو ىبة ا٤بنافع ألهنا تباع باإلٯبار كسيأٌب ما فيو
                                                           

و (، كحكاه ابن الرفعة كاألذرعي عن القاضي حسْب  كالزركشي عنّْٓ/ٔهناية ا٤بطلب )(  ُ) 
(، ا٣بادـ ص َُُ/ْ(، قوت اتاج )ِٗ/ُِكعن صاحب الكاُب. انظر: كفاية النبيو )

 َْٕٙبقيق/الطالب: عبدالعزيز الغا٭بي، السراج الوىاج تكملة الكاُب ص ُْٓ
، الوجو األٲبن، النجم ُِٓٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب، ٨بتصر ا٤بهمات الورقة 

 (  ْٕٓ/ٓالوىاج )

 )أ( ساقط من(  ِ) 

 (، كاصطبلحا: نزعَِٕ/ُليصلح. انظر: ا٤بعجم الوسيط ) ا١بلد بو يدبغ : ماالدباغ لغة( ّ) 
 ماء ُب ا١بلد نقع لو ٕبيث طّب كذرؽ كقرظ ٪بس أك طاىر ٕبريف كاللحم كالدـ الفضبلت

 (ِّكالفساد. انظر: غاية البياف )ص:  النًب يعدلو ٓب

 أ من ب َُْية لوح بدا(  ْ) 
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لبلحَباز عن ا٤بعاكضات كلو بلفظ  (بال عوض)بأنواعها السابقة أف يكوف التمليك 
ما (ُ)]بػ[شرط ثواب معلـو فإنو بيع كيستثُب من بطبلف ىبة اَّهوؿ با٥ببة كما لو كىب 

إذا اختلط ٞباـ أحد البجْب باآلخر فوىب أحدٮبا نصيبو لآلخر فإنو يصح كإف جهل 
رة ككذا لو اختلط بره أك مايعو مثبل بب غّبه أك مائعو كا٤باؿ ا٤بوقوؼ قدره كصفتو للضرك 

تفاكت ك ُب اإلرث إٔب التبيْب كا٤بوقوؼ للخنثى فإنو ٯبوز صلح ا٤بوقوؼ بينهم بتساكم 
على التوقف كجاز  (ّ)]اآلخر[كال بد أف ٯبرم بينهم تواىب كإال بقي  (ِ)قاؿ اإلماـ

خرج بعضهم نفسو ككىب ٥بم جاىبل جاز أيضا التواىب مع ا١بهالة للضركرة كلو أ
 لذلك كالثمرة ا٤بختلطة ُب البيع كالصبغ ُب الغصب ك٫بوه كما مر.

السابق ُب البيع كال تصح ا٥ببة غّب  الركن الرابع الصيغة كيأٌب ىنا خبلؼ ا٤بعاطاة
ق لو كسائر التمليكات باإلٯباب عادة مواف (بإيجاب وقبوؿ متصل)الضمنية إال 

ٖببلؼ اإلسقاطات كاإلبراء كالعتق كالطبلؽ فبل يشَبط فيها قبوؿ فإف ٓب يتصل القبوؿ 
 (ْ)ف قاؿ اآلخر كىبتك ألفا فقبل نصفو ٓب يصح كما اعتمده اإلسنومأأك ٓب يوافق ك

كالفرؽ بأف البيع معاكضة ٖببلؼ  (ٔ)قياسا على البيع كاقتضاه كبلـ الشيخْب (ٓ)كغّبه
ل أحد اثنْب نصف ما كىب ٥بما كمن صرائح ب٥ببة غّب قادح كمثل ذلك ما لو قا

                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

 ( ِّْ/ٗهناية ا٤بطلب )(  ِ) 

 ساقط من )أ((  ّ) 

 ( ِٖٔ/ٔا٤بهمات )(  ْ) 

ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب، ٨بتصر ٓٔٗالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص ( ٓ) 
 ٞبد.ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف أٖٖٗ، الوجو األٲبن، اإلسعاد ص َِٓا٤بهمات الورقة 

 ( كٓب يرجحا شيئا، كإ٭با ذكرا الفرؽ.ّٕٔ/ٓ(، الركضة )َّٗ/ٔ) فتح العزيز(  ٔ) 
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اإلٯباب كىبت كملكت كمنحت ببل ٜبن كمن صرائح القبوؿ: قبلت كرضيت كقولو:  
كسوتك ىذا كناية ىبة ألنو يصلح للعارية ٖببلؼ ما إذا قاؿ منحتك ىذه فقبل 

بأف  (ِ)لكن نازع فيو الزركشي، (ُ)كأقبضو إياه فإنو صريح كما اقتضاه كبلـ الشيخْب
ف قاؿ لغّبه أعتق عبدؾ عِب أقضية الفرؽ أنو كناية لعدـ الشيوع أما ا٥ببة الضمنية ك

القبوؿ كليو كإال انعزؿ  قبل ا٥ببة ٤بن ليس لو أىليةتففعل فبل إٯباب فيها كال قبوؿ ك 
 ما كلعبد غّب الواىب أك عبده ا٤بكاتبالوصي أك القيم دكف األب كا١بد لكماؿ شفقته

لطفلي أك جعلتو لو ٓب ٲبلكو بل ال بد من قبولو  ونفسو كلو قاؿ عند غرس شجر اغرس
إف كاف أبا أك جدا أك اغرسو البِب مثبل ٓب يكن إقرارا ٖببلؼ ما لو قاؿ  (ّ)كقبضو لو

ُب البيع أنو لو  فإنو إقرار كيعلم ٩با مر ألجنيبا البِب أك لفبلف لعْب ُب يده اشَبيتها
با٤ببيع عيبا فرده اسَبد  كجد أداه من مالو ٍب اشَبل البنو الصغّب شيئا بثمن ُب الذمة ف

 (ْ)القفاؿ أفٌبكال يرجع فيو ٖببلؼ ما لو خرج مستحقا فإف ٜبنو يرجع لؤلب ك   الثمن
 صدؽ بيمينو أنو ٓب ٲبلكها ٥بايأنو فٍب ادعت أنو ملكها كأنكر  ُب من جهز بنتو بأمتعة

[ فيمن بعث بنتو إٔب دار الزكج بأنو إف قاؿ ىذا جهاز بنٍب فهو ُ/ّٕٓ] (ٓ)كالقاضي
ملك ٥با كإال فهو عارية كيصدؽ بيمينو كال ٯبوز توقيت ا٥ببة كسائر التمليكات كيستثُب 

                                                           

(، ٓب أجد ىنا كبلما للرافعي، كذكر ابن الرفعة أنو من الزكائد ُب الكفاية ّٖٗ/ٓالركضة ) (  ُ) 
(ُِ/ٗٗ ) 

ٙبقيق/الطالب عبدالعزيز الغا٭بي، كُب السراج قاؿ أنو صريح ص  ُُِا٣بادـ ص ( ِ) 
  ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن ابو حسْب.ِٗٔ

 ُب )ب( بدكف لو(  ّ) 

 ( ٓٗٓ/ّ(، حاشية ا١بمل )َْٖ/ٓ(، هناية اتاج )ْٖٕ/ِحاشية الرملي على األسُب )( ْ) 

 ا٤بصادر السابقة.(  ٓ) 
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مر كمنو: كاشتقاؽ األكٔب من الع،  ككانا عقدين ُب ا١باىليةقىبكالر  (ُ)رلمالع
 َّ حم جمُّ

أم أسكنكم مدة أعماركم كالثانية من الرقوب ألف كبل منهما  (ِ)
 (بعمر متهب ال غيره)كاىب ا٥ببة  (إف وقت)إ٭با يصحاف  (و)يرقب موت صاحبو 

ف أمن عمر نفسو أك أجنيب أك مدة أخرل كلو معلومة فإف كقتها بعمر نفسو أك أجنيب ك
أك عمر فبلف أك سنو ٓب يصح ٤با  متك عمر قاؿ: جعلت لك كذا أك أعمرتك أك أرقب

فيو من تأقيت ا٤بلك ١بواز موتو أك موت فبلف قبل موت ا٤بوىوب لو ٖببلؼ ما لو 
أك موت فبلف قبل  (عمرؾ)ىذا العبد أك العقار  (كوىبت لك)كقت بعمر ا٤بتهب 

موت ا٤بوىوب لو ٖببلؼ ما لو كقت لعمر ا٤بتهب أك ما عشت أك حييت أك بقيت أك 
ألف اإلنساف إ٭با ٲبلك مدة ، أك جعلتو لك رقىب (أو أعمرتك إياه أو أرقبتكو)ىا ٫بو 

فكاف ملكو يتقدر ُّا كٓب يكن ُب جعلو لو مدهتا ما يناُب االنتقاؿ إٔب كرثتو فإذا ، حياتو
كسواء اقتصر على ذلك أك زاد عليو فإذا مت  تأقيت كٓب يكن فيها (صح)كقت ُّا 

هم ألف ىذه ىي ا٥ببة بعينها لكن طوؿ العبارة فتصح كال من (ّ)لعقبكفهي لورثتك أك 
يعود ا٤بوىوب إٔب الواىب ٕباؿ ُب الصور كلها ٤با مر ك٤با صح من قولو صلى ا عليو 

كقولو: من أعمر عمرل لو كلعقبو فإهنا للذم أعطيها ، (ْ)العمرل مّباث ألىلهاكسلم: 

                                                           

 ُب )ب( الغمرل(  ُ) 

 (ُٔسورة ىود: )(  ِ) 

 كلد لو يبق ٓب أم: لو عقب ال: كقو٥بم بعده من الباقوف كلده ككلد كلده: عقب الرجل(  ّ) 
 (ُٖٕ/ُذكر. انظر: العْب )

 (ُِْٖ/ّأخرجو مسلم من حديث جابر رضي ا عنو ُب كتاب ا٥ببات باب العمرل )(  ْ) 
 .(ُِٓٔبرقم )
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 (وإف شرط) (ُ)ع إٔب الذم أعطاىا ٕباؿ ألنو أعطى عطاء كقعت فيو ا٤بواريثال يرج
أم  (بعد موتو)ٔب ا٤بعمر بالكسر إأم   (إليو)أم ا٤بوىوب  (عوده)بالبناء للمفعوؿ 

ف قاؿ: عقب إحدل الصيغ السابقة أأم ا٤بعمر بالكسر ك (أو إلى وارثو)ا٤بعمر بالفتح 
ك إٔب كرثٍب إف مت صح عقد ا٥ببة أيضا لصدقو ُب ا٤بًب ك٫بوىا فإف مت عاد إٕب أ

إليو  (ال يعود)حينئذ  (و)عليها ككذا لو قاؿ: فإف مات صار العبد حرا أك لغى الشرط 
كألنو ٓب يشرط عليو شيئا إ٭با ، كال إٔب كرثتو كال يعتق العبد إلطبلؽ ا٣ببين السابقْب
حينئذ قد صار ملكا للورثة كقيل شرط العود إليو أك إٔب كرثتو أك ا٢برية بعد ا٤بوت كىو 

يبطل الشرط ا٤بخالف لقضية ا٤بلك كيرد ٗبا تقرر كأفهم كبلمو أنو لو قاؿ كىبتك لك 
عمرؾ فإف مت قبلي عاد إٕب أك إٔب زيد أك مت قبلك استقرت لك صح كلغى الشرط 

فهو  كال تعمركا كال ترقبوا فمن أرقب شيئا أك أعمره (ِ)أيضا إلطبلؽ خب أيب داكد
كالنهي لئلرشاد أم ال تفعلوا ذلك طمعا ُب عوده إليكم كاعلموا أنو مّباث كلو  (ّ)لورثتو

جعل كل من اثنْب داره لآلخر عمره على أنو إذا مات عادت إٔب صاحب الدار أك 
 لبيع بصورة كملكتكها بعشرة عمرؾ كماغّبه صح كىي رقىب من ا١بانبْب كال يصح ا

                                                           

 (ُِْٓ/ّأخرجو مسلم من حديث جابر رضي ا عنو ُب كتاب ا٥ببات باب العمرل )(  ُ) 
 .(ُِٓٔبرقم )

 أبو ا٢بفاظ السنة، مقدـ اإلماـ، شيخ سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشّب بن شداد(  ِ) 
 فقها الدنيا أئمة كمائتْب، كاف أحد اثنتْب سنة البصرة، كلد السجستاين، ٧بدث داكد، األزدم

 عشر سادس ُب السنن، توُب عن كذب كصنف ٝبع كإتقانا ككرعا كنسكا، كحفظا كعلما
 (ُِِ -َِّ/ُّكمائتْب. انظر: سّب أعبلـ النببلء ) كسبعْب ٟبس سنة، شواؿ

كلعقبو  فيو قاؿ من أخرجو من حديث جابر رضي ا عنو ُب كتاب أبواب اإلجارة باب(  ّ) 
انظر: ٙبفة اتاج إٔب أدلة ا٤بنهاج  ، ا٢بديث على شرط الشيخْب.(ّٔٓٓبرقم ) (ِٓٗ/ّ)
(ِ/َّٓ). 
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 جهالة الثمن لتطرؽ الشرط إٔب (ْ)كغّبه (ّ)كقطع بو ا٤باكردم (ِ)كغّبه (ُ)ةعالرفٕبثو ابن 
فقد أعمرتك ىذا أك فهو لك   جاء الفهر ذا مات فبلف أك قدـ أكإفبل تعلق العمرل ك

ك فإذا مت عادت ٗبوتو كإذا مت فهو لك أك زاد فإذا مت فهي لورثت فاف علقها عمرؾ
[ فيصح قبو٥با بعد ِ/ّٕٓإٕب أك إٔب كرثٍب إف مت كانت كصية معتبة من الثلث ]

فبل تنعقد بو ا٥ببة للتناُب بْب قولو: بعتك كبْب قولو:  (بال ثمن)ؾ ىذا (ال بعت) ا٤بوت
كفارؽ كىبتك ىذا بألف فإنو يصح بيعا بأف مطلق ا٥ببة ال يقتضي عدـ ، ببل ٜبن

٥با   (بتعليق)تنعقد ا٥ببة  (وال)، مطلق البيع فإنو يقتضي العوضية العوضية ٖببلؼ
كيرده ما مر أف ، كذا قيل،  كقولك: إذا جاء رأس الشهر كىبتك ىذا كسائر التمليكات

ا٥ببة بسائر إطبلقاهتا ال بد ُب حدىا من قيد عدـ العوضية فالوجو أف يفرؽ بأف ا٥ببة قد 
الثواب ُب ا٥ببة لؤلعلى ٖببلؼ البيع فإنو ال بلزـك  يقصد ُّا ٙبصيل ا٤بقابل كمن ٍب قيل:

يقصد منو عدـ العوضية عند أحد فكاف ذكر عدمها ٧بققا للمنافاة ٖببلؼ ذكرىا مع 
كال تنعقد ا٥ببة بتعليق ٥با كقولك: إذا جاء رأس الشهر كىبتك ىذا كسائر ، ا٥ببة

يشَبم بو خبزا  : أك كىب لو درٮبا شرط أف(ٓ)كمثل ذلك قوؿ القاضي، التمليكات
كفارؽ ما قالوه فيما لو أعطاه درٮبا كقاؿ: ، فيأكلو ٓب يصح ألنو ٓب يطلق لو التصرؼ

فإنو إف قصد سَب رأسو كتنظيفو ٤با ، اشَب لك بو عمامة أك اغسل بو ثيابك أك ٫بوه

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: أٞبد بن ٧بمد ا٢بريب  ّْٗا٤بطلب العإب ص (  ُ) 

 ُْْ-ُّْ(، ا٣بادـ ص ُِٕ-َِٕ/ٔ(، ا٤بهمات )ُّٓ - ُّْ/ٔ) فتح العزيز (ِ) 
 ٙبقيق/الطالب: عبدالعزيز الغا٭بي 

 ( ُْٓ/ٕا٢باكم الكبّب )(  ّ) 

 ، الوجو األٲبن.ُِٓ(، ٨بتصر ا٤بهمات الورقة ُِْ/ٕٕبر ا٤بذىب )(  ْ) 

 ( َْٖ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 
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، رأل بو من الوسخ ككشف الرأس أك ٓب يقصد شيئا تعْب صرفو فيما عينو كإف ملكو
كظاىر أنو يبِب ، كالغِب ا٤بهدل إليو من ٢بم األضحية،  مراعاة لغرضو (ُ)خبلفا للسبكي

على ملكو أنو لو مات قبل صرفو ُب ا١بهة ا٤بعينة انتقل لوارثو كال يتعْب عليو صرفو ُب 
كإف قالو على سبيل التبسط ا٤بعتاد ٓب يتعْب بل ٲبلكو كيتصرؼ فيو كيف ، تلك ا١بهة

قل عقب بشرط ٱبالف مقتضاه ٖببلؼ ىذا فإنو شاء بأف ما قالو القاضي عقد مست
كفارؽ التفصيل ا٤بذكور ما لو طلب الشاىد مركوبا ، كضع على ا٣بصوص من أكؿ مرة

، لّبكبو ُب أداء الشهادة فأعطي أجرتو فإنو ال يتعْب صرفها فيما ذكر كما ذكركه ُب بابو
٤بركوب فلو ُب ذلك ىنا كجهْب بأف الشاىد يستحق أجرة ا (ِ)كإف أطلق الشيخاف

التصرؼ فيها كيف شاء كا٤بذكور ىنا من باب الصدقة كالب فركعي فيو غرض الدافع 
: أك (ّ)كلو أعطاه كفنا ألبيو فكفنو ُب غّبه رده إف قصد التبؾ با٤بيت قاؿ السبكي

عدـ التبع على الوارث بأف قصد القياـ بفرض التكفْب أم كعلم ذلك منو كما قالو 
ف ٓب يقصد ذلك تصرؼ فيو كيف شاء إف قالو على سبيل التبسط قاؿ: فإ (ْ)األذرعي

لو منو  (وىبة دين لمدين إبراء)ا٤بعتاد كإال رده أخذا ٩با مر ُب اشَب لك ُّذا عمامة 
أما ىبتو ألجنيب فباطلة كإف علما قدره ، فبل ٰبتاج لقبولو نظرا للمعُب كتركو لو كناية إبراء

بطبلف  (ٓ)ظاىر كبلـ ٝباعة دين عْب الدين كمايقبض من ا٤بلعجزه عن تسليمو ألف 
السابقة كىو بيعو لغّب من ىو عليو بشركطو  صحةكا٭با قلنا ٗبا مر من  ىبتو لؤلجنيب

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: سامي بن فراج ا٢بازمي  ُٗٓاإلبتهاج ص (  ُ) 

 ( ّٗٔ/ٓ(، الركضة )ُٖ/ُّ) فتح العزيز(  ِ) 

 ٙبقيق/الطالب: سامي بن فراج ا٢بازمي   َُٔاإلبتهاج ص( ّ) 

 (ُّٗ/ْقوت اتاج )(  ْ) 

 ( ِْٖ/ِأسُب ا٤بطالب مع ا٢باشية )(  ٓ) 
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بيعو كعدـ صحة ىبتو ٗبا قد مر من الفرؽ بْب عدـ  ما مر من صحةكيؤيده  ظاىر
ه من ا لغّب كبتأمل ىذا يندفع ما ُب اإلسعاد تبع صحة ىبة ا٤بوصوؼ كبْب صحة بيعو 

كال ، [ ٚبريج ىذا على ذلك كا٢بكم بصحة ىبتو باألكٔب إف قلنا بصحتوُ/ّٖٓ]
كىو   ابداؿ يصح ٛبليك مستحق دينا عليو أك على غّبه عن الزكاة ألف ذلك فيما عليو

كلو كىب لو منافع ، ال ٯبوز فيها كفيما على غّبه ٛبليك كىو ال ٯبوز أيضا كما يأٌب
الدار عارية لو فبل ٲبلك منافعها أم كإف قبضها فلو الرجوع فيها داره سنة فقيل: تكوف 
كاقتضاه كبلـ  (ْ)قاؿ اإلسنوم، (ّ)كرجحو الزركشي، (ِ)كغّبه (ُ)مطلقا كبو جـز ا٤باكردم

كىو بقبض الدار فبل ، كقيل: تكوف أمانة كٲبلك منافعها بقبضها، ُب اإلقرار (ٓ)الرافعي
كقضية إ٢باقهم  (ٖ)كالبلقيِب (ٕ)كالسبكي (ٔ)رفعةيرجع فيما بعد القبض كرجحو ابن ال

ماذكر مردكد لوضوح  (ٗ)]كقوؿ االسنومبا٤بنافع باألمواؿ ُب أكثر أحكامها ترجيح الثاين
الفرؽ بْب كىبتك منافع ىذه كقولو ىي لك ىبة سكُب اذ ىبة ا٤بنافع ٛبليك ٥با ٖببلؼ 

٥با  فتصرؼ فيها كيف يشاء  ىبة السكُب لقو٥بم لو اكصى لو ٗبنافع داره كاف ٛبليكا
                                                           

 ( ُْٓ/ٗا٢باكم الكبّب )(  ُ) 

 َِٖ(، كحكاه ُب ا٣بادـ عن صاحب اإلستقصاء ص ِِٓ/ٕٕبر ا٤بذىب )( ِ) 
 ٙبقيق/الطالب: عبدالعزيز الغا٭بي.

 ٙبقيق/الطالب: عبدالعزيز الغا٭بي   َِٖا٣بادـ ص (  ّ) 

 ( ُِٖ- َِٖ/ٔا٤بهمات )(  ْ) 

 ( ََْ/ْ(، كتبعو النوكم ُب الركضة )ّّٗ/ٓ) ح العزيزفت(  ٓ) 

 ٙبقيق/الطالب: أٞبد بن ٧بمد ا٢بريب  ّٖٓ - ّْٖا٤بطلب العإب ص (  ٔ) 

 ٙبقيق/الطالب: سامي بن فراج ا٢بازمي  ُُْ - َُْاإلبتهاج ص (  ٕ) 

 ( ُٔٔ/ِالتدريب )(  ٖ) 

 ( ُِٖ/ٔا٤بهمات )(  ٗ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

505 

ك بسكناىا ٓب ٲبلك منفعتها كال تورث عنو كا٭با يستحق سكناىا فقط مدة أكتورث عنو 
حياتو كمعُب ملك منافعها بقبضها اهنا ال تلـز ٗبجرد اقباض الدار بل ماستهلكو منها 

ا  كليس القبض ىن (ُ)ىو الذم تلـز ا٥ببة فيو كهبة بعض الزكجات نوبتها قاؿ السبكي
كما ىو ُب االجارة الف ذاؾ الجل استقرار االجرة كالتصرؼ ُب ا٤بنفعة كتساكيهما ُب 
عقد ا٤بعاكضة فجعل قبض العْب قبضان للمنفعة من كجو دكف كجو كلكن كل ىنا 
كحينئذ فالقبض ىنا اليتحقق االباتبلؼ كبو يزكؿ ا٤بلك فا٤بستبعد ٢بصولو مع زكالو 

كاليستبعده ٢بصوؿ االنتفاع ٔبعلو ىبة كما ٲبلك ٔبعل ذلك عاريو كاباحو للمنافع 
ُب حواشية  على قوؿ انتهى كتبعو ابو زرعة فقاؿ ما قالو شيخنا البلقيِب االزدرادالطعاـ ب

من اف ا٥ببة التلـز اال فيما استهلك من ا٤بنافع كا٤بعتمد دكف ماقالو ُب غّبىا من اهنا 
ر اهنا على الوجهْب التلـز بقبض الدار تلـز بقبض الدار انتهى فاف قلت يلـز على ماتقر 

اٙبادىا كاف ا٣ببلؼ ا٭با ىو ُب التسمية ال ُب ا٢بكم كىو اللزـك كعدمو الهنا التلـز على  
كل من الوجهْب قلت اليلـز اٙبادٮبا بل للخبلؼ فوائد منها اف الدار على االكؿ 

ائد كوهنا عْب عاريو تكوف مضمونو على ا٤بتهب ٖببلفها على الثاين كمن ٍب البلقيِب كفو 
كٗبا تقرر ُب حكاية  (ِ)[ العاريةاهنا لو اهندمت ٓب يضمنها ا٤بتهب أم ٖببلفها على 

من أف ا٣ببلؼ ُب التسمية ال ُب ا٢بكم كىو اللزـك  (ّ)الوجهْب يندفع ما ُب اإلسعاد
بأنواعها الثبلثة السابقة  (ةلك ىبتموإنما )كعدمو ألهنا ال تلـز على كل من الوجهْب 

ُب مرضو لعائشة رضي ا  كال ٲبلك بالعقد كإال ٤با قاؿ أبو بكر (بقبض)أم موىوب 
إنك حزتيو أك قبضتيو كإ٭با ىو اليـو ماؿ  :ا فيما ٫بلها ُب صحتو من عشرين كسقامعنه

                                                           

 الب: سامي بن فراج ا٢بازمي  ٙبقيق/الط ُُِاإلبتهاج ص (  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف أٞبد  ْٗٗاإلسعاد ص (  ّ) 
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كٓب ٱبالفو غّبه فكاف إٝباعا ككرد مثل ذلك عن  ،(ّ()ِ)ُب ا٤بوطأ (ُ)ركاه مالك الوارث
أىدل إٔب  كيعضد ذلك ما صح أنو ، سبعة من الصحابة كٓب يعرؼ ٥بم ٨بالف
كألنو عقد ، (ْ)نسائو بْب فقسمو النيب  النجاشي مسكا فمات قبل أف يصل إليو

إرفاؽ كالقرض ٍب إف أقبضو الواىب ٓب ٰبتج إلذنو كإال احتيج إليو كما قدمو ُب الرىن 
ٲبلكو كدخل ُب ضمانو سواء أقبضو ُب ٦بلس العقد أـ  فإف قبض ببل إذف كال إقباض ٓب

كعلم من توقف ا٤بلك ، كال بد من إمكاف السّب إليو إف كاف غائبا كما مر ٍب، بعده
نعم ال ، ى القبض أف الزيادة ا٢بادثة قبلو ملك للواىب كمر بياف القبض ُب البيععل

كال الوضع بْب يديو ببل  (ٓ)يكفي ىنا اإلتبلؼ كلو بإذف الواىب كما صرح بو ا٣بوارزمي
إذنو ألنو غّب مستحق القبض كقبض الوديعة فاعتب ٙبقيقو ٖببلؼ البيع فجعل التمكْب 

األكل كالعتق عنو ففعل أك أمر ا٤بتهب الواىب بإعتاقو فأعتقو منو قبضا كلو أذف لو ُب 

                                                           

 ، مولدمالك بن أنس بن مالك ا عبد أبو ا٥بجرة دار األمة، إماـ اإلسبلـ، حجة شيخ (ُ) 
 صلى - ا رسوؿ بعد زمانو ُب ا٤بدينة عآب ، كافكتسعْب ثبلث سنة ُب األصح على مالك

 ا٤بسيب، ٍب بن سعيد عمر، ٍب ابن ثابت، كعائشة، ٍب بن كصاحبيو، زيد - كسلم عليو ا
  (ُّٓ -ْٖ/ٖمالك. انظر: سّب أعبلـ النببلء ) عمر، ٍب بن ا عبيد الزىرم، ٍب

 ٯبوز ال ما ا ُب كتاب األقضية بابمن حديث عائشة رضي ا عنه مالك ُب ا٤بوطأ ركاه(  ِ) 
 .(ُٔ/ٔقاؿ األلباين: صحيح. انظر: إركاء الغليل ) (،َْبرقم )( ِٕٓ/ِالنحل ) من

 من صوابا أكثر العلم ُب كتاب األرض ُب : ما-رٞبو ا-مالك، قاؿ فيو الشافعي  اإلماـ موطأ(  ّ) 
 (ُِّ/ُُسبلـ للذىيب )(، تاريخ االٕٕ/ِ. انظر: هتذيب األ٠باء كاللغات )«ا٤بوطأ»

البيهقي ُب معرفة السنن كآلثار من  (،ِِٕٕٔ( برقم )ِْٔ/ْٓأٞبد ُب ا٤بسند ) أخرجو(  ْ) 
برقم  (ََِ/ٖكالعنب ) ا٤بسك ُب حديث موسى بن عقبة ُب كتاب البيوع السلم

 .(ِٔ/ٔ، كضعفو الشيخ األلباين ُب إركاء الغليل )(َُُْٔ)

 ( ّْٖ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 
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بقبض ا١بميع فإف منع  عنو كاف قبضا كيقدر أنو ملكو قبل االزدراد كالعتق كقبض ا٤بشاع
شريك ُب ا٤بنقوؿ من قبضو ككلو ا٤بتهب فيو فإف امتنع قبضو لو ا٢باكم أك نائبو كإف ٓب 

ولو )كيكفي القبض  ا٤بتهب كديعة ٤بلك بقبض ا١بميع ككاف نصيبو ٙبتٲبتنع حصل ا
قـو كارث الواىب في ا٤بورث وارث مقاـلقياـ ال )من مثلو(قبض  (وارثا)فاعلو  (كاف

كأفهم كبلمو أف  ُب القبض مقامو ُب القبض ككارث ا٤بتهب مقامو ُب اإلقباض فلو اإلذف
الشركة  ٫بو ٖببلؼ أب اللزـك كالبيع نو يؤؿموت أحد العاقدين ال يفسخ العقد ال

نعم  (ُ)االفاقو قاؿ البغوم ا١بنوف كاإلغماء لكن ال يقبضاف إال بعدب كا٤بوتك كالوكالة 
ا٤بتهب القبض قبلها ُب ا١بنوف كما ٕبث كلو رجع الواىب أك كارثو ُب  ٕب[ لو ِ/ّٖٓ]

أف  (ِ)لزركشياإلذف ُب القبض أك مات أحد العاقدين قبل القبض بطل اإلذف كٕبث ا
جنوف الواىب كإغماءه كا٢بجر عليو كذلك كعلم ٩با تقرر أنو لو مات ا٤بهدم أك 
ا٤بهدل إليو قبل القبض ٓب يكن للرسوؿ إيصاؿ ا٥بدية إٔب ا٤بهدل إليو أك كارثو إال بإذف 

كيصح بيع الواىب قبل القبض كإف ظن لزـك ا٥ببة كليس اإلقرار ُّا كلو مع ، جديد
القبض ٯبوز أف يعتقد لزكمها كلو ككل متهب عْب مستعارة أك مغصوبة ا٤بلك إقرارا ب

فإذا مضت مدة يتأتى فيها ملك كبرئا ، ا٤بستعّب أك الغاصب ُب القبض من نفسو صح
بأف قاعدهتم كىي ال ٯبوز اٙباد القابض كا٤بقبض  (ّ)من الضماف كاعَبضو الشيخاف

يتوقف على إقباض مقبض بأف بأف ٧بل ذلك ُب قبض  (ْ)ٱبالفو كأجاب ابن الرفعة
يكوف ا٢بق ُب الذمة ال معينا كيرد عليو ما لو ككل الواىب ُب القبض من نفسو فإنو 

                                                           

 ( ّٕٓ/ٓ(، كنقلو عنو النوكم كأقره. انظر: الركضة )ِٖٓ/ْالتهذيب )(  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبد الكرًن أبو حسْب. َِٕالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ِ) 

 ( ّْٕ/ٓ(، الركضة )ُّٔ/ٔ) فتح العزيز(  ّ) 

 ٙبقيق/الطالب: أٞبد بن ٧بمد ا٢بريب  ّْْا٤بطلب العإب ص (  ْ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

508 

بأف ذلك ليس من القاعدة ألف صورتو أنو يأذف الواىب للمتهب  (ُ)يبطل كأجاب غّبه
ُب القبض ٩بن ذكر كيوكلو ا٤بتهب ُب القبض ال أف يأذف الواىب ٤بن ذكر ُب اإلقباض 

غالبا أم يبعث ببل  (ما ينقل)ك يٛبل (وىي وكفى في ىدية)وكلو ا٤بتهب ُب القبض كي
لو كخرج بغالبا ما ال يهدل ببل بعث بأف نقلو  (إكراما)عوض إٔب مكاف ا٤بهدل إليو 

الشرط النقل ال  (ّ)متعقبا بو قوؿ السبكي (ِ)ا٤بهدم كبإكراما الرشوة كما قالو الزركشي
دية على العقار المتناع نقلو كال ينافيو خبلفا ٤با زعمو كال يقع اسم ا٥ب، اإلكراـ

 (ْ)اإلسنوم.

قو٥بم: لو نذر ىدم ما ال ينقل صح كباعو كنقل ٜبنو ألهنم توسعوا ُب ا٥بدم كإف  
كاف من ا٥بدية ٚبصيصو باإلىداء إٔب فقراء ا٢بـر كال تعميمو ُب ا٤بنقوؿ كغّبه كمن ٍب 

لى ا٥بدية إٔب فقّب فبل يلـز من عدـ كقوع ا٠بها لو نذره انصرؼ إٔب ا٢بـر كٓب ٰبمل ع
على ذلك اصطبلحا إف ال يلـز بنذر ذلك شيء ككأف من نذر ذلك استعمل اإلىداء 

 (وقبض)من جهة ا٤بهدم  (بذؿ)ُب غّب موضعو ك٥بذا حكم ُب حقو ببيعو كنقل ٜبنو 
دم أك ا٤بهدل كيأٌب فيو ٝبيع ما مر ُب قبض ا٥ببة فلو مات ا٤به، من جهة ا٤بهدل إليو

إليو ٓب يكن للرسوؿ إيصاؿ ا٥بدية إٔب ا٤بهدل إليو أك كارثو إال بإذف جديد كما مر 
ف أمر اكالكتاب ىدية للمكتوب إليو إف ٓب يشرط كاتبو كتابة ا١بواب على ظهره كإال ك

كتابتو على ظهره لزمو رده إليو كٯبوز قبوؿ ىدية الكافر لبلتباع كقبوؿ ما ٰبملو ٩بيز بفيو 

                                                           

 ( ُْٖ/ِا٤بطالب )أسُب (  ُ) 

ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب، ا٣بادـ  َٗٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ِ) 
 ٙبقيق/الطالب: عبدالعزيز الغا٭بي ُُّص

 ٙبقيق/الطالب: سامي بن فراج ا٢بازمي   ُْٓاإلبتهاج ص (  ّ) 

 ( ِٖٔ/ٔا٤بهمات )(  ْ) 
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نها كٰبـر على العماؿ قبوؿ ىدايا رعاياىم على تفصيل يأٌب ُب مبحث الرشوة ما م
إف قصده الدافع دكهنم  (ِ)كغّبه (ُ)ٰبصلو خادـ الصوفية ٥بم ٲبلكو دكهنم قاؿ السبكي

كمن يطلب شيئا ٤با لو فيعطاه ألجلهم فإنو ٲبلكو ٍب ينفقو عليهم إف شاء    الجلهم كلو
خبلء فإف قصدىم معو كانوا شركاءه كدكنو اختص ُّم إف  كمثل ذلك ما لو ٓب يقصد إ

[ تقتضي أف يوُب ٥بم ٗبا تصدل لو فإف ُ/ّٗٓكاف ككيبل عنهم كعلى كل فا٤بركءة ]
أىب فلهم منعو من إظهار ا١بمع ٥بم كاالتفاؽ عليهم كمن عمل كليمة ٣بتاف ٫بو كلده  

كعن  (ّ)قاؿ السبكي كانت ا٥بدايا امولة إليو لو إف أطلقت عن ذكر كاحد منهم
رؼ ا٥بدية ىدية إف اطردت العادة بعدـ رده فإف اضطرت أك اعتيد رده كاف ظقصده ك 

نعم إف اعتيد تناك٥با منو جاز ككاف عارية حيث ٓب يقابل بعوض  ، أمانة فيجوز استعمالو
كيسن رده  (ْ)القاضي كإف ٓب تطرد العادة بذلك كجب تفريغو قاؿ العاريةكما مر ُب 

لكنو نظر ُب جواز حبسو ، (ٓ)حاال ٣بب استبقوا ا٥بدايا برد الظركؼ كاستحسنو األذرعي
كُب ما أفهمو كبلـ القاضي من أف إبقاءه فيو ، بعد تفريغو حيث ٓب يعلم رضى مالكو

، مع إمكاف تفريغو على العادة مضمن ألنو استعماؿ غّب مأذكف فيو ال لفظا كال عرفا
كتنظّبه ُب الضماف فيو نظر لوضوح علتو ، : كأما ا٣بب ا٤بذكور فبل أعرؼ لو أصبلقاؿ

  أنو صلى ا عليو كسلم بعدما أىديت لو الشاة ا٤بسمومة ٖبيبا٤بذكورة. كركل الطباين 

                                                           

 ن فراج ا٢بازمي ٙبقيق/الطالب: سامي ب ُُٔاإلبتهاج ص (  ُ) 

 ( َْٖ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ِ) 

 ٙبقيق/الطالب: سامي بن فراج ا٢بازمي  ِِٖاإلبتهاج ص (  ّ) 

 (ْٕٓ/ّ(، مغِب اتاج )ْٕٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ْ) 

 (ُّٖ/ْقوت اتاج )(  ٓ) 
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كىو أصل ٤با اعتاده ا٤بلوؾ ُب  (ُ)ٌب يأمر صاحبها أف يأكل منهاكاف ال يأكل ىدية ح
فيكفي فيها اإلعطاء من جهة ا٤بتصدؽ  (كصدقة)، ذلك كأ٢بق ُّم من ُب معناىم

أم على كجو القربة  (هلل)كالقبض من جهة ا٤بتصدؽ عليو كىي ٛبليك ٧بتاج ببل عوض 
أخذا من كبلـ  (ّ)ليو السبكيٓب يقيد باتاج كما فعلوه ٤با نبو ع (ِ)ككاف ا٤بصنف

من أف ا٢باجة ال تعتب قيدا بل كوهنا تاج ىو أظهر أنواعها  (ٓ)كغّبه (ْ)اَّموع
كالغالب منو فبل مفهـو لو لكنو ٕبث أيضا أنو لو ملك ٧بتاجا من غّب استحضار ثواب  

 (ٕ)كغّبه (ٔ)كاف صدقة أيضا قاؿ: فالشرط إما ا٢باجة أك قصد الثواب كتبعو الزركشي
كعليو فلو ملك غنيا من غّب قصد ثواب كاف ىبة أك ىدية ال صدقة كإ٭با يشَبط 

كلو ُب غّب ا٤بطعـو ٤با  (ٖ)الصيغة ُب ا٥بدية كال ُب الصدقة خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ ا٢باكم
جرل عليو الناس ُب األعصار من االكتفاء بالبعث أك اإلعطاء مع القبض ك٥بذا كانوا 

لصبياف مع عدـ صحة عقودىم كليس إباحة كإال ٤با تصرفوا فيو يبعثوهنا على أيدم ا

                                                           

 ا رضي ياسر بن عمار أخرجو البزار من حديث عمار بن ياسر رضي ا عنهما ُب مسند(  ُ) 
، قاؿ األلباين: (ُُّْبرقم ) (ِْٓ/ْعمار ) األغر، عن سلماف ركل عنو باب ك٩با

 .(َِْ/ٗالضعيفة ) األحاديث ضعيف. انظر: سلسلة

 (ِّٕ/ِإخبلص الناكم )(  ِ) 

 ٙبقيق/الطالب: سامي بن فراج ا٢بازمي ُِْاإلبتهاج ص (  ّ) 

 ( ْٔٗ/ٖاَّموع )(  ْ) 

ٙبقيق/الطالب:  ٖٖ(، بداية اتاج ص ّّٔ/ّلركضة )(، آُّ/َُٕبر ا٤بذىب ) ( ٓ) 
 مصطفى بن صاّب السليماين 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالعزيز الغا٭بي  ُُٓا٣بادـ ص (  ٔ) 

 ( ْٕٖ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٕ) 

  َُْا٢باكم الصغّب ص (  ٖ) 
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كمعلـو أنو ليس كذلك كإفادة حكم الصدقة كتفريغها من زيادتو كأفهم ، تصرؼ ا٤ببلؾ
ما ذكره فيها أف من تصدؽ عليو بثوب ملكو كإف ظنو كديعة أك رعاية اعتبارا بنية الدافع 

 يلزمو رده عليو.فبل ٰبل لو أخذه لو رده عليو ا٤بدفوع لو بل 

فرع قاؿ: إٔبت لك ما ُب دارم من الطعاـ أك ما ُب كرمي من العنب جاز لو 
استعماال  يع ماُب دارم اكبل كأكلو ال بيعو كٞبلو كتقتصر اإلباحة على ا٤بوجود إف ٝب

م خذ من قو٥بم من الطعاـ ماُب االكٔب اف ا٤براد بلكٓب يعلم ا١بميع ٓب ٙبصل اإلباحة كيو 
كىو  مقدارىا  علمها كاف ٓب يعلم  ع ُب ىذه نفى علم أجناس ما فيها فيكفييعلم ا١بم

  بعض تلك االجناس قد يرضى عند اإلٝباؿ دكف التفصيل لنحو نسياف ظاىر النو
 ا٥ببة كا٥بدية أم عوض ٯبب ُب (وال ثواب)إباحتو يقينا علمو ُّا حٌب تعمها  فاشَبط

كقع ذلك من األدىن  (ولو)ال العادة اللفظ ك  القتضيو ي[ إذ ال ِ/ّٗٓكالصدقة ]
منو كما ُب إعارتو لو إ٢باقا لؤلعياف با٤بنافع فإف أثابو بو ا٤بتهب على ذلك  (ألعلى)

كقيل: ٯبب الثواب ، فهبة مبتدأة فبل ٲبنع حق رجوع األب إذا كاف ىو ا٤بثيب أك ا٤بثاب
فإف علم صح بيعا  عمبل بالعادة فإف ٓب يثبو رجع ىذا كلو حيث ٓب يقيدىا بثواب كإال

نظرا للمعُب فثبت فيو ٝبيع أحكاـ البيع كإف جهل ٓب يصح بيعا كال ىبة كلو اختلفا ُب 
ذكر البدؿ صدؽ ا٤بتهب ألهنما اتفقا على أنو ملكو كاألصل عدـ ذكر البدؿ 

ذكر أك أنثى من جهة األب أك األـ كإف عبل كلو مع اختبلؼ الدين  (وألصل)
صدؽ تفيما كىبو لو أك أىداه إليو أك  (رجوع)كإف سفل  (رعلف)با٤بعُب األعم  (وىب)

ُب الصفقة على  العاريةُب  (ِ)ىنا كإف خالفو الرافعي (ُ)بو عليو كما صححو الشيخاف
أف عبارتو ٍب ٲبكن تأكيلها كلو ٓب ٰبكم بو حاكم كلو قبضها الفرع أك كاف صغّبا فقّبا 

                                                           

 ( َّٖ/ٓ(، الركضة )ِّْ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 ( َّٖ/ٓ) فتح العزيز(  ِ) 
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و ٤با صح من قولو صلى ا عليو كسلم: ال ٰبل ألحد أف يعطي خبلفا ٤بن كىم في
عطية أك يهب ىبة فّبجع فيها إال الوالد فيما أعطى كلده كىو يشمل كل األصوؿ إف 
ٞبل على حقيقتو ك٦بازه كإال أ٢بق بو بقيتهم ٔبامع أف الكل أكالده كما ُب النفقة 

ب ا٤بقتضي ١بواز الرجوع كلو كحصوؿ العتق كسقوط القود كُّذا ا٣بب ٱبص عمـو ا٣ب
لغّب األصوؿ كخصوا بذلك النتفاء التهمة عنهم لوفور شفقتهم فبل يرجعوف إال ٢باجة 

كاألجنيب ك٧بلو كما أفاده كبلـ   نعم ا٤بكاتب، أك مصلحة كا٥ببة لعبد الفرع ىبة للفرع
باألجرة أف ا٤بلك ا٤بفرع فّبجع فيو  انابفقد إف ٓب تنفسخ الكتابة كإال  (ُ)ابن الرفعة

األصل كلو تنازعا فرعا فوىبو أحدٮبا ٓب يرجع إال أف أ٢بق بو كخرج با٥ببة اإلبراء فبل 
رجوع فيو كإف قلنا إنو ٛبليك إذ ال بقاء للدين فأشبو ما لو كىب شيئا ٍب تلف كلو 

يرجع ا١بد ُب ا٥ببة ألف  كىب لولده ٍب مات كٓب يرثو إال جد الولد ٤بانع قاـ بالولد ٓب
ا٢بقوؽ ال تورث كحدىا كإ٭با تورث تبعية ا٤باؿ كىو ال يرثو كيرجع األصل فيما كىبو 

با٤بوىوب كسمن كيعلم صفة ألنو تبع األصل نعم ا٢بمل  (اتصل)أم مع زائد  (بزائد)
ئد ا٢بادث ال يرجع فيو كما علم ٩با مر ُب الرد بالعيب ٢بدكثو على ملك ا٤بتهب أما الزا

ا٤بنفصل كالولد ا٢بادث كالكسب فيبقى للمتهب لذلك كا٢بمل القدًن ليس من الزكائد 
فّبجع فيو ألنو من ٝبلة ا٤بوىوب بناء على أف ا٢بمل يعلم كلو على األصح ُب تعليق 

الرجوع قبل كضع ا٢بمل ا٢بادث كال ٲبنع  (ْ)كغّبه (ّ)كبو أجاب ابن الصباغ (ِ)القاضي
األرض أك بُب فيها  (وإف غرس)وب يبقى كالية الفرع فيجوز الرجوع تعلق حق با٤بوى

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: أٞبد بن ٧بمد ا٢بريب  ُْٕطلب العإب ص ا٤ب(  ُ) 

 ( ْٖٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ِ) 

 ا٤بصدر السابق (  ّ) 

 ا٤بصدر السابق (  ْ) 
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القن  (ودبر)كعب بغرس دكف زرع الذم ُب أصلو ألف ذاؾ يفيد ىذا باألكٔب كال عكس 
لبقاء كالية الفرع عليو كال يفسخ األصل  (وزوج)ق أك غّبه (وأجر) بصفة أك علق عتقو

تخّب ُب الغراس أك البناء بْب [ كالتزكيج كيُ/َّٔاإلجارة إف رجع بل تبقى حا٥با ]
 اىنا لكنهم (ُ)قلعو بأرش أك ٛبليكو بقيمة أك تبقيتو بأجرة كالعارية كذا ذكره الشيخاف

صححها ُب باُّا التخيّب بْب األكلْب فقط فالتشبيو ُب مطلق التخيّب على أنو مر أف 
لع كال أجرة لو ٍب أيضا كإذا رجع ُب صورة الزرع فبل ق، ٝبعا رجحوا التخيّب بْب الثبلث

موىوب ألف ا٤بلك الثابت ُب  (تخلل عصير)إف ٚبمر ٍب (و)إٔب ا٢بصاد كيرجع أيضا 
كبائع )ا٣بل سببو ملك العصّب فكأنو ا٤بلك األكؿ بعينو كاألصل فيما ثبت لو ٩با ذكر 

البيع بعيب الثمن ا٤بعْب فإنو يرجع ُب ا٤ببيع بزائده ا٤بتصل كإف حصل فيو ما  (فسخ
من أف البائع  (ِ)رس كما بعده لبقاء كالية ا٤بشَبم كما اقتضاه كبلـ ا٢باكمذكر من الغ

يفسخ كإف أسقط الرجوع غّب مراد كإ٭با يرجع إف ٓب يستهلك ا٤بوىوب كٓب يتعلق بو حق 
ا٢بب  (أو نبت)البيض  (فرخ)تاستهلك كأف  (ال إف)الـز كٓب يزؿ ملك الفرع عنو 

: ىذا إذا ضمنا الغاصب (ْ)عن البغوم (ّ)فألف ا٤بوىوب صار مستهلكا قاؿ الشيخا
كاختاره  (ٓ)الرجوع كبو جـز البلقيِب حبذلك كإال فقد كجد عْب مالو فّبجع كقضية ترجي

كىو قياس ما قالوه ُب ا٤بفلس كعلى األكؿ يفرؽ بأف تعلق حق البائع ٍب  (ٔ)الزركشي

                                                           

 ( ُّٖ/ٓ(، الركضة )ِّٓ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 َُْا٢باكم الصغّب ص (  ِ) 

 ( ِّٖ/ٓ(، الركضة )ِّٕ/ٔ) فتح العزيز(  ّ) 

 ( ِْٓ/ْالتهذيب )(  ْ) 

 ( ْٖٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالعزيز الغا٭بي  ُُٖا٣بادـ ص ( ٔ) 
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نا ما ذكركه ُب آكد من تعلق حق األصل ىنا كما يعلم من فركع البابْب كفارؽ ما ى
الغاصب بأنو متعد ال ملك لو فبل يفيده ىذا التغيّب حدكث ملك ٖببلؼ الفرع فإف 
ملكو صحيح كما حصل من التغيّب ٲبنع بقاء ا٤بوىوب على حالو فامتنع سبب ذلك 

ألنو كما يعلم من قولو السابق كدبر  (حق)أم ا٤بوىوب  (أو تعلق بو)رجوع األصل 
ما  (ُ)غّبه كاقتضتو لعدـ بقاء سلطنتو عليو كاستثُب الزركشي كذلك كاف رىنو الفرع من

ن فلو الرجوع ألف ا٤بانع منو ُب صورة األجنيب كىو إبطاؿ حقو رهتلو كاف األصل ىو ا٤ب
ف جُب ا٤بوىوب جناية أك كجبت امنتف ىنا ك٥بذا صححوا بيعو من ا٤برهتن دكف غّبه كك

و كالرىن ا٤بقبوض ك٩بكن األصل من فدا ا١باين لّبجع فيو ال ا٤برىوف ٤با برقبت تعلق األرش
نعم لو أف يفديو بكل الدين ألف لو أف يقتضي دين ، فيو من إبطاؿ تصرؼ ا٤بتهب

ف حجر على الفرع بفلس ٖببلؼ حجر السفيو أاألجنيب لكن بشرط رضى الغرًن كك
الفرع كتابة  (كاتبو)إف  (أو)حق لغّبه  ألنو ٓب يتعلق بو (ِ)خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ ا٢باكم

٧بل ما ذكره ُب ا٢بق البلـز ما عدا  (و)صحيحة أك استولدىا كالرىن ا٤بقبوض 
 زاؿ)إف  (أو)تعلقو بو كإال رجع األصل لزكاؿ ا٤بانع  (لم ينفك)االستيبلء حيث 

سلطنتو أم الفرع عن ا٤بوىوب بتلف كبيع أك غّبٮبا صيانة ٤بلك غّبه كلعدـ بقاء  ملكو(
األصل الواىب كاستظهر  ا٤بشَبم ىو كبلمهم امتناع الرجوع بالبيع كإف كاف  كقضية عليو

سبب النتقاؿ  كٯباب بأف البيع، فيما لو رىنو (ّ)كقد يستشكل ٗبا مر آنفا عن الزركشي
ا٤بلك إليو كزكاؿ ملك فرعو عنو فتعذر عوده إليو من جهة الرجوع لعدـ إٯبابو كمب ملك 

 (وإف عاد)إ٭با تعلق بو حق يزكؿ برجوعو كٲبتنع الرجوع بزكاؿ ا٤بلك الفرع باؽ ك 

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب  ّْٕالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ُ) 

  َُْا٢باكم الصغّب ص (  ِ) 

 حسْب. أبو عبدالكرًن: الطالب/ٙبقيق ّْٕ ص الكاُب تكملة الوىاج السراج(  ّ) 
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، بالرجوع فيو ٌب يزيلو[ إليو بإرث أك غّبه ألف ملكو اآلف غّب مستفاد منو حِ/َّٔ]
كمن ٍب لو كىب لفرعو شيئا ككىبو الفرع لفرعو ٍب يرجع األكؿ ألف ا٤بلك غّب مستفاد 

د لو رجع ا١بد دكف األب لذلك لوارث الولد فإف فإف كىبو الفرع للجد ٍب كىبو ا١ب، منو
كقيل: يرجع إذا عاد عليو بناء على أف الزائل ، أسلم صح الرجوع بعد اإلسبلـ كإال فبل

ُب ا٥ببة كبقولو:  (برجعت)العائد كالذم ٓب يزؿ كإ٭با ٰبصل الرجوع كلو من الوٕب 
ددتو كرددتو إٔب كاسَبجعت كار٘بعت ا٤بوىوب كاسَب ، كأبطلتها  (ونحوه)ىا (نقضت)

ملكي ككلها صرائح كالكناية كأخذتو كقبضتو كيعتبه بنحو ا٤بفيدة ٤با ذكر من زيادتو 
ألنو  (أسقط الرجوع)كاف األصل قد   (وإف)ككل من الصرائح كالكناية مع النية ٙبصلو 

حق ٓب يوجبو تدارؾ غنب كإ٭با ىو متعلق ببقاء العْب ٗبلك الفرع مع عدـ ا٤بانع قدره ُب 
١بواىر أف ا٢بق إما أف ال يقبل إسقاطا كال نقبل كال إرثا كحق الرجوع ُب ا٥ببة كالزكج ا

ُب االستمتاع كالعاقلة ُب التأجيل كحق اإلرث ككالية النكاح كا٢بضانة كالتقدـ ُب األمانة 
العظمى كتفضيل الذكر على األنثى كاستحقاؽ التدريس كاإلمارة على ا١بهاد كحضانة 

كإما يقبل ما ، رجاؿ كالصبياف ُب التقدـ على النساء كحق سراية العتقا٤بلتقط كحق ال
عدا النقل كا٢بدكد كالقصاص كالواليات كالوصايا كخيار اَّلس كالشرط كإما يقبل 

كبيع كإتبلؼ كىبة ككقف   (ال بتصرؼ)اإلسقاط فقط كالسبق إٔب مقاعد األسواؽ 
كاستيبلد فبل ٰبصل الرجوع  (وطءو )كعتق كما أفاد ذلك كلو عبارتو دكف عبارة أصلو 

ألنو ملك للفرع بدليل نفوذ تصرفاتو فيو فبل ينفذ فيو تصرؼ األصل كفارؽ البيع ُب 
زمن ا٣بيار بأف ا٤بلك فيو ضعيف ٖببلؼ ملك الولد للموىوب كيلزمو باإلتبلؼ 

 قيمةكتلغوا ال كاالستيبلد القيمة كبالوطء ا٤بهر مع التعزير ٢برمتو كما يأٌب ُب اإلعفاؼ
كىو بعد الرجوع أمانة بيد ا٤بتهب ٖببلؼ ا٤ببيع ُب يد ا٤بشَبم بعد الفسخ ألف ا٤بشَبم 
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سخ بشرط ألنو ال يقبلو كٲبتنع حيث ال رجوع فأخذه ٕبكم الضماف كال يصح تعليق ال
كلو كىب لفرعو كأقبضو ُب الصحة ، (ُ)التقابل كالتفاسخ ُب ا٥ببة كما جـز بو ُب األنوار

ا كلو ادعى مو يرجع فيما كىب كٓب يذكر ما يرجع فيو لفت شهادهتفشهدت بينة أن
 ا٤بتهب أف ا٥ببة ُب الصحة كباقي الورثة أهنا ُب ا٤برض صدؽ بيمينو ألف األصل الصحة.

 خاتمة

منو اإلحساف إٔب ك  أفضل الب بر الوالدين بفعل ما يسرٮبا ما ليس ٗبنهي عنو
كمن الكبائر  (ِ)«ل الرجل أىل كد أبيوإف من أبر الب أف يص»صديقهما ٣بب مسلم: 

كصلة ، عقوؽ كل منهما كىو أف يؤذيو أذل ليس با٥بْب ما ٓب يكن ما آذاه بو كاجبا
، الرحم مأمور ُّا كىي فعلك مع قريبك كإف بعد ما تعد بو كاصبل غّب منافر كمقاطع لو

منها ا٥ببة ك وىا كٙبصل با٤باؿ كقضاء ا٢بوائج كالزيارة كا٤بكاتبة كا٤براسلة بالسبلـ ك٫ب
[ فرعيو أكثر من اآلخر كلو ذكر كإف ٓب ُ/ُّٔلؤلكالد لكن يكره أف يهب ألحد ]

  تفاكتوا يستويا ُب القرب إليو ٤با صح من النهي عنو دليبل يفضي إٔب العقوؽ نعم إف
حاجة فبل كراىة على األكجو ككذا لو فضل لعلم أك زرع أخذا من ىبة الصديق 

ن كلده رضي ا عنهم كإذا فضل كاحد ا٤بوجب فاألكٔب أف للصديقة دكف غّبىا م
: يتجو أف (ّ)قاؿ اإلسنوم، يعطي اآلخر ما ٰبصل بو العدؿ كلو الرجوع بل قيل يسن

يكوف ٧بل جوازه أم من غّب كراىة أك ندبو ُب الزائد كحيث عدؿ كره رجوعو إال 
بعد إنذاره  اكأمركا عليه أك يستغنوا ٗبا أعطاه ٥بم ُب معصية و٤بصلحة كأف يكونوا عقق

                                                           

 (ِِٗ/ِاألنوار )  (ُ) 

( برقم ٖٗ/ُأخرجو مسلم ُب كتاب اإلٲباف، باب بياف كوف اإلٲباف با أفضل األعماؿ )( ِ) 
(ٖٓ.)  

 ( ِْٕ/ٔا٤بهمات )(  ّ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

527 

بأف القياس ُب الثانية  (ِ)كاعَبضو اإلسنوم (ُ)٥بم بالرجوع فبل يكره كذا قالو الشيخاف
أف يقاؿ ُب األكٔب إف زاد الرجوع عقوقا كره أك إزالة  كينتفي يسن الرجوع إف ٓب ٯبب

٥بما كقد يقاؿ: قو ، استحب أك ٓب يفد شيئا منهما أبيح كٰبمل استحباب عدمو انتهى
ٓب يكره يصدؽ ما ذكره ٩با عدا الكراىة كيسن إف سول أيضا بْب الوالدين ُب ا٥ببة فإف 
فضل فاألـ ٣بب أف ٥با ثلثي الب كالتسوية بْب ٫بو اإلخوة مطلوبة أيضا لكن دكف طلبها 

 ُب األكالد.

                                                           

 ( ّٖٕ/ٓ(، الركضة )ِِّ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 ( ِْٕ/ٔا٤بهمات )(  ِ) 
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 باب في اللقطة

بل  (ِ()ُ)لكىي بضم البلـ كفتح القاؼ كقد يسكن لغة الشيء ا٤بلقوط كقاؿ ا٣بلي
 (ٓ)ألف ٘بريد (ْ()ّ)ىي بالفتح ا٤بلتقط بالكسر كبالسكوف ا٤بلتقط بالفتح كصوبو ابن برم

فعلو كالضحكة للمفعوؿ نادر كشرعا ما كجد من حق ضائع ٧بَـب لغّب حريب ليس 
ما صح عن زيد  (ٔ)ٗبحرر كال ٲبتنع لفوتو ال يعرؼ الواحد مستحقو كأصلها قبل اإلٝباع

اؿ: اعرؼ عفاصها كككاءىا ٍب عرفها فق ئل عن لقطة الذىب كالورؽس ا١بهِب أنو 
سنة فإف ٓب تعرؼ فاستنفقها كلتكن كديعة عندؾ فإف جاء صاحبها يوما من الدىر 

ا هفأدىا إليو كإال فشأنك ُّا كسألو عن ضالة اإلبل فقاؿ: ما لك ك٥با دعها فإف مع
كسألو عن الشاة فقاؿ: ، ءىا كسقاءىا ترد ا٤باء كتأكل الشجر حٌب يلقاىا رُّاحذا

                                                           

، ن، ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدمالرٞب عبد أبو العركض علم العربية، كمنشئ اإلماـ، صاحب(  ُ) 
العرب، دينا، كرعا،  لساف ُب رأسا النحو، كاف سيبويو عنو األعبلـ، أخذ البصرم، أحد

 إٔب بقي: كمائة، كقيل كستْب بضع سنة كمات مائة سنة الشأف، كلد قانعا، متواضعا، كبّب
 (ُّْ-ِْٗ/ٕ: سّب أعبلـ النببلء )كمائة. انظر سبعْب سنة

(، حاشية عمّبة ٕ/ٔ(، النجم الوىاج )َِْ/ُُ(، كفاية النبيو )ّّٕ/ٔ) فتح العزيز(  ِ) 
(ّ/ُُٔ ) 

 ، ٍبعبد ا بن برم بن عبد ا١ببار بن برم، ا٤بقدسي ٧بمد أبو كقتو العبلمة، ٫بوم اإلماـ(  ّ) 
 مصر ٔبامع كأربعمائة، تصدر كتسعْب تسع سنة رجب ُب ا٤بصرم، النحوم، الشافعي، كلد

كٟبسمائة.  كٜبانْب اثنتْب سنة شواؿ ُب اآلفاؽ، مات من أئمة، كقصد بو للعربية، كٚبرج
 (ُّٕ-ُّٔ/ُِانظر: سّب أعبلـ النببلء )

 ( ِّٕ/ّمي )(، حاشية البجّب ُُٔ/ّحاشية عمّبة )( ْ) 

 ُب )ب( ٙبريك( ٓ) 

ٙبقيق/الطالب:  ََُٗ(، اإلسعاد ص ْٕٖ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ُُْ/ْقوت اتاج ) (ٔ) 
 عبدا سيف أٞبد 
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كفارقت ا٤باؿ الضائع الذم ٰبفظو ا٢باكم ، (ُ)خذىا فإ٭با ىي لك أك ألخيك أك للذئب
إٔب كجود صاحبو بأنو ارز ٕبرز مثلو كا٤بوجود ُب مودع ا٢بكم كغّبه من األماكن 

فيها دكهنا إ٭با  كاشَباط ا٢برز (ِ)كجد ضائعا بغّب حرزا٤بغلقة كٓب يعرؼ مالكو كىي ما 
ىو للغالب كإال فمنو ما ال يكوف ٧برزا كما لو ألقى ىارب أك ريح ثوبا ُب حجره كمنها 
ما يكوف ٧برزا كما لو كجد درٮبا ُب أرض ٩بلوكة كما يأٌب أك ُب بيتو ال يدرم أىو لو 

كأركاهنا ثبلثة: التقاط ، تعريفو ٤بن يدخل بيتو (ّ)يو كما قاؿ القفاؿأك ٤بن دخل بيتو فعل
كملتقط بكسر القاؼ كملتقط بفتحها كُب االلتقاط معُب األمانة كالوالية من حيث أف 

اؿ الطفل كفيو معُب االكتساب مكاله حفظو كالوٕب ُب  كالشرع ا٤بلتقط أمْب فيما التقطو
ب ا٥ببة كجاز قىذا ىو ا٤بغلب كمن ٍب ذكرت عمن حيث أف لو التملك بعد التصرؼ ك 

كفاسقا كخرج با٢بر القن  قلنا اف ملكو موقوؼإف  اأك مرتدكلو ذميا  (لحر) االلتقاط
[ بالتملك كالتصرؼ  ِ/ُّٔتقل ]نألنو يس (مبعض) جاز التقاط (و) كسيأٌب حكمو

كا٢برية فإف  كا٢بر كيكوف ما التقطو بينو كبْب سيده فيعرفاهنا كيتملكاهنا ٕبسب الرؽ
كفيو  بناء على أف الكسب النادر يدخل ُب ا٤بهاياة (ْ)تناكبا كانت لصاحب النوبة

ىنا مناقضا ما قدمو  (ٔ)شيخنا مدخولو كتبعه (ٓ)خبلؼ مر ُب زكاة الفطر كرجحو ٝبع

                                                           

 (ُّْٗ/ّأخرجو مسلم من حديث زيد بن خالد ا١بهِب رضي ا عنو ُب كتاب اللقطة )(  ُ) 
 .(ُِِٕبرقم )

كالتحفظ. انظر: مقاييس اللغة  ا٢بفظ من كاحد، كىو أصل كالزاء كالراء : ا٢باءا٢برز(  ِ) 
(ِ/ّٖ) 

 (َْٗ/ِ(، أسُب ا٤بطااب )ُٓٔ/ْقوت اتاج )(  ّ) 

 (ُٔٗ/ِنوبتو. انظر: ا٤بعجم الوسيط ) ا٤بناكبة، يقاؿ: جاءت من : اسمالنوبة(  ْ) 

 ( ُٓ/ٔ(، النجم الوىاج )ٗٗٓ/ّضة الطالبْب )(، رك ُُّ/ِالتنبيو )(  ٓ) 

 ( ْٖٖ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٔ) 
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ة بالبدؿ كأرش ا١بناية ا٤بتفق على عدـ دخولو ٍب كعليو ففارقت زكاة الفطر بأهنا متعلق
حاؿ االلتقاط ال التملك كلو تنازعا ُب كجودىا ُب نوبة أيهما  فيها كا٤براد صاحب النوبة

كتابة صحيحة ٤با  (مكاتب) جاز التقاط (و) ،صدؽ ا٤ببعض على النص ألهنا ُب يده
فإنو كالقن كلو عرفها ٍب ٛبلكها كتلفت فبد٥با ُب   مر ُب ا٤ببعض ٖببلؼ فاسد الكتابة
ُب ا٢بر  (ُ)كما رجح من كجهْب كأجراٮبا الزركشي  كسبو كتقدـ ُّا مالكها على الغرماء

ا٤بفلس أك ا٤بيت كلو عجز نفسو قبل ٛبلكها ٓب يأخذىا السيد ألف التقاطو ال يقع 
 و يدا كا٢بر فيحفظها ا٢باكم للمالك كٯبوز التقاط الصيبلسيده كإف كاف اكتسابا ألف ل

ُب الصيب  (ّ)كما يعلم ٩با يأٌب كاَّنوف كالسفيو كشرط اإلماـ  (ِ)] كاَّنوف كالسفيو [
اَّنوف كيفارقهما السفيو ُب أنو يصح تعريفو قاؿ  (ْ)التمييز كأ٢بق بو األذرعي

ط بالكسر كأما ا٤بلتقط بالفتح فهو إما تق٤بليأذف الوٕب ٖببلفهما ىذا حكم ا (ٓ)الزركشي
منو كلو غّب ماؿ كجلد ميتة كٟبر ٧بَبمة فتلتقط  (ضائع) كل(قطل) ٝباد كيصح

لبلختصاص كإما حيواف فمنو غّب الرقيق كسيأٌب كمنو الرقيق عبدا كاف أك أمة فيجوز 
 بقولو: (ٔ)بقيد زاده تبعا للشيخْب (مميز) التقاط (ال) منو مطلقا يزالتقاط غّب ا٤بم

سواء التقطو للحفظ أـ للتملك ألنو يصل إٔب مالكو بالداللة ٖببلؼ ما إذا   (منبأ)

                                                           

 الغا٭بي عبدالعزيز: الطالب/ٙبقيقِْٕ ص ا٣بادـ(  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

 ( ْٗٓ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ّ) 

 (ُْٔ/ْقوت اتاج )(  ْ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالعزيز الغا٭بي  ِٔٓا٣بادـ ص (  ٓ) 

 ( َْْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ّٔٓ/ٔ) عزيزفتح ال(  ٔ) 
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ت هنب أك ٫بوه كغرؽ أك حريق فيجوز التقاطو للحفظ مطلقا قده ك جك  (ُ)كاف
كللتملك إف كاف عبدا أك أمة ال ٙبل لو كما يأٌب صيانة لو عن الضياع كمنو يؤخذ إف 

قت النهب كىو متجو ٥با الٍب ٙبل لو فبل ٯبوز التقاطها كقت كثرة السارقْب ك٫بوىم كو 
فق على الرقيق مدة حفظو من كسبو كما فضل ٰبفظ معو فإف ٓب نكما يأٌب كي  لكللتم

يكن لو كسب فعلى ما يأٌب ُب غّبه من ا٢بيواف كلو بيع فظهر مالكو كقاؿ كنت أعتقتو 
د ما مر ليعرفو خلتقاط فهو أكأما اال، بطل البيع كمثلو سائر التصرفات ا٤بزيلة للملك

بأف فيو دكرا ألخذ ا٤بلتقط ُب تعريف االلتقاط  (ِ)ا٤بلتقط ٍب ٲبلكو كاعَبضو الرافعي
كجعل التعريف ، (ّ)كجوابو أنو أراد با٤بلتقط معناه اللغوم كىو اآلخذ ال الشرعي فبل دكر

اللتقاط فمنها ا (ْ)ناُب عده من األحكاـ ألنو من أحكاـ اللقطة أما حكميمن ا٢بد ال 
كإف  (ٓ)أنو ال ٯبب كإف غلب على ظنو فتباع اللقطة كأمانة نفسو خبلفا ٤با ُب التنبيو

نعم سيأٌب فيها أف قبو٥با قد ٯبب فبل بد ، كما ال ٯبب قبوؿ الوديعة  (ٔ)اختاره السبكي
ىنا كال بعضها بالَبؾ كإف  ٦بيها أف يقاؿ بالوجوب ىنا ُب نظّب تلك الصور إف أمكن

ٕبرمتو كما لو رأل مضطرا أك ماؿ غّبه كىو ٰبَبؽ مثبل فإنو ٯبب عليو إنقاذه  قلنا
أمينا كاف  (إف) لكل من يصح منو زكاه (ندب و) [ فإف ترؾ أٍب كال ضمافُ/ِّٔ]
٤با فيو من الب فإف انتفى ذلك ٓب يندب لو إف كاف غّب فاسق ككره لو  (وثق بدينو) ك

                                                           

 ُب )ب( بدكف كاف(  ُ) 

 ( ّّٖ/ٔ) فتح العزيز(  ِ) 

ا٤بسألة. انظر:  دارت: الفقهاء قوؿ عليو، كمنو يتوقف ما على الشيء توقف: الدكر(  ّ) 
 (ُٕٔالتعاريف )ص:  مهمات على التوقيف

 ُب )ب( احكاـ(  ْ) 

  ُُّبيو ص التن(  ٓ) 

 ٙبقيق/الطالب: سامي بن فراج ا٢بازمي  ُِٗ -َِٗاإلبتهاج ص (  ٔ) 
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اإلشهاد على االلتقاط كال ٯبب كما  يسنا٣بيانة ك  إف كاف فاسقا لئبل تدعوه نفسو إٔب
ُب الوديعة إذا قبلها كألنو صلى ا عليو كسلم ٓب يأمر بو ُب خب زيد كأمره بو ُب خب 
غّبه أجابوا عنو ٕبملو على الندب ٝبعا بينهما كفيو نظر إذ ال تناُب بل ىو زيادة ثقة 

القياس على الوديعة أكجب ٞبلو  كاألصل ُب األمر الوجوب اللهم إال أف ٯباب بأف
عن الوجوب كىو ما صح  (ُ)] بو [ٍب رأيت حديثا صحيحا صارفا لؤلمر، على الندب

، (ِ)من قولو صلى ا عليو كسلم من التقط لقطة فليشد عليها ذا عدؿ أك ذكم عدؿ
ال يقاؿ: كجو ، فالتخيّب بْب العدؿ كالعدلْب يقتضي عدـ الوجوب كإال ٓب يكف العدؿ

لة عدـ األمر على عدـ الوجوب أنو لو كاف كاجبا لكاف فيو تأخّب البياف عن كقت دال
ألنا نقوؿ: ال يلـز من عدـ ذكر الراكم لؤلمر عدـ كجوده كلو ، (ّ)ا٢باجة كىو ال ٯبوز

متقدما فَبؾ ذكره ألنو صار معلوما كيندب  رخسلمنا فقد يكوف األمر بو ُب ا٣بب اآل
لو على  (لحفظ) صفاهتا كما يأٌب ٍب لقط الضائع إماأف يشهد مع ذلك على بعض 

 (ٓ)الشركط اآلتية خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ أصلو (ْ)] فيو [   صاحبو فيجوز كإف ٓب توجد
إما  (و) أم سببو (بسقوط) كأما التملك لو فيجوز بشركط منها أف يكوف ضياعو إما

ريح ثوبا ُب حجرة أك عنو كإما بنحو ذلك فخرج ما لو ألقى ىارب أك  (غفلة) بسبب
داره أك خلف مورثو كديعة كجهل مالكها فبل يتملك ذلك بل ٰبفظو ألنو ماؿ ضائع  

                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

 عياض أخرجو أٞبد من حديث عياض بن ٞبار ُب كتاب أكؿ مسند الكوفيْب باب حديث(  ِ) 
 على ا٢بساف ، قاؿ األلباين: صحيح. انظر: التعليقات(ُّّٖٔبرقم ) (ُِٖ/َّٞبار ) بن

 (ِْٓ/ٕحباف ) ابن صحيح

 (َِِ/ُ) إرشاد الفحوؿ(  ّ) 

 ساقط من )أ((  ْ) 

 (َِْا٢باكم الصغّب )ص: (  ٓ) 
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كأقراه أف ا٤باؿ  (ّ)نقبل ُب إحياء ا٤بوات عن اإلماـ (ِ)ىنا لكنهما (ُ)كذا قالو الشيخاف
الضائع أمره إٔب اإلماـ كقدمتو ٍب كينبغي أف ال يكوف ذلك تناقضا بل ٰبمل كبلمهما 

نا على ما إذا ٓب يرفع أمره إٔب اإلماـ كٍب على ما إذا رفعو كُب قواعد ابن عبد ى
أف ٧بل حفظو إٔب ظهور مالكو ما إذا توقع كإال صار مصركفا إٔب مصارؼ  (ْ)السبلـ

كقضية ، (ٖ)ُب التلقْب (ٕ()ٔ): كىو متعْب كبو جـز ابن سراقة(ٓ)قاؿ الزركشي، بيت ا٤باؿ
كمنها كىو من ، وز التقاط ذلك للحفظ أيضا كليس كذلكأنو ال ٯب (ٗ)كبلـ ا٢باكم

بأف يوجد ُب أرض غّب ٩بلوكة كشارع كمسجد كموات فإف  (ه يدتحز فيما لم ) زيادتو
كجدت ُب أرض ٩بلوكة أك موقوفة فلذم اليد فيها من مالك كمستأجر كمستعّب ك٫بوىم 

لقطة ٯبوز ٛبلكها كما  ها فلمن قبلو كىكذا إٔب ايي فإف ٓب يدعها كانتدعفإف ٓب ي

                                                           

 ( َْٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ّٖٓ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 ( ِٕٗ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َِٖ/ٔ) فتح العزيز(  ِ) 

 ( ِِٖ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ّ) 

 ( ّٖ/ُاـ )قواعد األحك(  ْ) 

 الغا٭بي عبدالعزيز: الطالب/ٙبقيقُِٕص ا٣بادـ(  ٓ) 

 ادث، صاحب الفرضي ، الفقيو٧بمد بن ٰبٓب بن سراقة أبو ا٢بسن العامرم البصرم(  ٔ) 
 أربعمائة سنة حيا كا٤بَبككْب، كاف عفاءالض كأ٠باء كالشهادات كالفرائض الفقو ُب التصانيف

 (ُُِ/ْكأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبل ) عشر سنة حدكد ُب توُب كأراه

ٙبقيق/الطالب:  َُُّالغا٭بي، اإلسعاد ص  عبدالعزيز: الطالب/ٙبقيقُِٕص ا٣بادـ(ٕ) 
 عبدا سيف أٞبد 

جم. انظر: طبقات الشافعية البن قاضي كتاب التلقْب البن سراقة، كىو ٦بلد متوسط ا٢ب(  ٖ) 
 (ُٕٗ/ُشهبة )

 (َِْا٢باكم الصغّب )ص: (  ٗ) 
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زكاة الركاز كأفهم كبلمو  (ُ)]كما يشكل عليو مع ا١بواب عنو ُب [ما فيو بيانو مع مر 
أنو لو تنازعو بائع كمشَب أك مكر كمكَب أك معّب كمستعّب صدؽ ذك اليد كىو ا٤بشَبم 

ٲبكن  ٓب بأفكاال على بعد  كلو ما يدعيو ف احتملإ: (ِ)كا٤بكَبم كا٤بستعّب قاؿ الرافعي
 االسبلـ كبدار بدار يكوف أفيد ه ٙبز يده فبل يصدؽ كشرط ما ٓب  فامدفن مثلو ُب ز 

أخذا ٩با يأٌب ُب إسبلـ هر أف يكوف لو فيما يظ (ّ)أك مسلم على (مسلموف)ا٢برب كٍب 
كإال   كما ىو ظاىر أك دخلها بأماف  [ اللقيط كىذا من زيادتو ككا٤بسلم الذميِ/ِّٔ]

فإنو  (كدفين إسالمي) كانت غنيمة فيكوف ا٣بمس منها ألىلو كالباقي للواحد كىذا
ٞببل على أنو أخذه  (ْ)يكوف لقطة كإف كاف عليو ضرب ا١باىلية خبلفا ٤با ُب ا٢باكم

كما مر    ضرُّم مسلم أك ذمي كدفنو ٖببلؼ دفْب ا١باىلية فإنو ركاز كإف ٓب يكن عليو
ال يعلم حالو كالتب كما يضرب مثلو ُب  (ٓ)أيضا كمن اإلسبلمي ما ُب بابو خبلفا ٤با فيو

ا١باىلية كاإلسبلـ ُب نسخة بإسبلمي كىو غّب صحيح القتضائو أف الدفْب با٤بكاف 
كإف كاف دفْب ا١باىلية كليس كذلك إذا اجتمعت ىذه الشركط  قطةاإلسبلمي يكوف ل

يقتُب كغّبه  (ختصاص بنحو كلبأو ا) ٤با ٲبلك (تملكل) قطجاز ٢بر كغّبه ٩بن مر ل
ر ٧بَبمة كأفاده ذلك بقولو: ٫بو من زيادتو لكن قاؿ ابن اك ٟب٩با ٱبتص بو كجلد ميتة 

: إ٭با ٯبوز التقاط الكلب حيث جاز التقاط ما ٲبتنع من صغار السباع فحينئذ (ٔ)عجيل

                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

 ( ُّْ/ّ) فتح العزيز(  ِ) 

 ُب )ب( ٲبكن (  ّ) 

 (َِْا٢باكم الصغّب )ص: (  ْ) 

 ُب )ب( مآب(  ٓ) 

 ( َِْ/ّحاشية العبادم على الغرر )(  ٔ) 
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زمو فإف ظهر صاحبو بعد ذلك كىو موجود ل، ٍب ٱبتص بو، يعرفو سنة أك ما يليق بو
كإال ٓب يضمنو كال يلزمو من أجرتو مدة انتفاعو بو كمثلو ُب ذلك غّبه ُب سائر ، رده

ال ) االختصاصات كإ٭با ٯبوز االلتقاط للتملك أك االختصاص با٢بل أك ا٢بـر النبوم
  كخارجها فبل ٰبل االلتقاط فيو كلو ٢بقّب كما اقتضاه مكةا٤بكي سواء  (بالحـر

٣بب  (ُ)إطبلقهم إال للحفظ فحينئذ ٯبب عليو تعريفو أبدا خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ أصلو
كما صرحت  أم ٤بعرؼ (ّ)إف ىذا البلد حرمو ا ال ٙبل لقطتو إال ٤بنشد: (ِ)البخارم

ص يـ كإال فسائر الببلد كذلك فبل تظهر فائدة التخصبو ركاية صحيحة أيضا على الدكا
كا٤بعُب أنو مشابو للناس يعودكف إليو مرة بعد أخرل فرٗبا يعود مالكها أك نائبو لطلبها 
كٙبت اإلقامة بو للتعريف أك دفعها إٔب ا٢باكم ليعرفها كينبغي أف ٧بل جواز دفعها إليو 

 ٯبد حاكما أمينا فالذم يظهر أيضا أنو إف كاف أمينا أخذا ٩با يأٌب ُب الوديعة فإف ٓب
ٯبوز دفعها إٔب ثقة يعرفها نيابة عنو كيأٌب ىذا التخيّب ُب كل ما التقط للحفظ كما ذكر 

 ،(ٓ)كالركياين (ْ)ُب حـر ا٤بدينة ىو ما صرح بو الدارمي

                                                           

 (َّْا٢باكم الصغّب )ص: (  ُ) 

 لفظة بذدزبو، كىي ، كقيل٧بمد بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٤بغّبة بن بردزبو ا عبد أبو(  ِ) 
 أربع سنة شواؿ من خلت ليلة عشرة لثبلث الصبلة بعد ا١بمعة يـو الزراع، كلد ٖبارية، معناىا

 كالتاريخ العلل معُب ُب ٖبراساف كال بالعراؽ أر ٓب: ببخارل، قاؿ الَبمذم كمائة كتسعْب
(، ُْٕ -ُّٗ/ُِإ٠باعيل. انظر: سّب أعبلـ النببلء ) بن ٧بمد من أعلم األسانيد كمعرفة

  (ْٕٕ/ُفتح البارم البن حجر )

 ٰبل ال: الصيد باب أخرجو البخارم من حديث ابن عباس رضي ا عنهما ُب كتاب جزاء(  ّ) 
 «عرفها من إال لقطتو يلتقط كال»، بلفظ(ُّْٖبرقم ) (ُْ/ّٗبكة ) القتاؿ

(، حاشية الشركاين على التحفة ٔٗٓ/ّ(، مغِب اتاج )ْْٗ/ِأسُب ا٤بطالب )( ْ) 
(ٔ/َّْ ) 

 ( ٔٗٓ/ّ(، مغِب اتاج )ْْٗ/ِأسُب ا٤بطالب )( ٓ) 
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أنو  (ّ)ـ ابن أيب عصركفلكن قضية كبل مكةٕبـر  (ِ)كغّبٮبا (ُ)كاقتضاه تقييد الشيخْب
كال يلتقط لقطتها إال ٤بن ٣بب صحيح  (ْ)مثلو كما ُب حرمة الصيد كجرل عليو البلقيِب

ٗبعجمة ٍب مهملة أم رفع صوتو ُّا كظاىر ٚبصيصهم با٢بـر أف لقطة عرفة  (ٓ)أشاد
كقيل ٮبا  (ٔ)كلقطة ا٢بـر كصححو صاحب االنتصار  كمسجد إبراىيم أم ا٢بل منو ليس

هنيو صلى ا عليو فيهما كجهْب كاستدؿ لو ٗبا صح من (ٕ)مثلو لكن حكى ا٤باكردم
 كعليو ففارؽ لقطتهم ُب سائر ا٤بنازؿ كالطرؽ بأف ىذين ٦بتمع (ٖ)كسلم عن لقطة ا٢باج

أمة تحل ) ال لقط (و) ٝبيع األقطار ٖببلؼ غّبٮبا من ال فإنو ليس ٦بتمع ا١بميع
[ ا٤بلتقط فبل ٯبوز بقصد التملك ألف كطئها ٤با كاف ٰبل عند ملكها  ُ/ّّٔأم ] (لو

كاف التملك مبيحا لو فامتنع كما امتنع إقراضها لذلك إذ التملك بااللتقاط اقَباض أما 
فيتملك كٲبلكها  التقاطها لو ٛبلكها كاَّوسية كاـر فيحل لوالٍب ال ٰبل لو كطؤىا 

ممتنع من ) ال التقاط حيواف (و) بشرط إذا كانت غّب ٩بيزة أك ُب زمن خوؼ كما مر
وتو كإبل كبقر كٞبر أك بعدكه أك ُب زمن خوؼ كما مر كظيب كأرنب بق (صغار سباع

                                                           

 ( ُِْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ّٗٔ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 (ْْٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ِ) 

 ا٤بصدر السابق.(  ّ) 

 ( ُّٕ/ِٙبرير الفتاكم )(  ْ) 

ا٤بدينة  ٙبرًن ُب أخرجو البخارم من حديث علي رضي ا عنو ُب كتاب ا٤بناسك باب(  ٓ) 
 .(َِّٓبرقم ) (ُِٔ/ِ)

 ( ْْٗ/ِٙبقيق/الطالب: مصطفى السليماين، أسُب ا٤بطالب ) ُُٓبداية اتاج ص (  ٔ) 

 ( ٓ/ٖا٢باكم الكبّب )(  ٕ) 

 لقطة ُب التيمي ُب كتاب اللقطة باب عثماف بن الرٞبن أخرجو مسلم من حديث عبد(  ٖ) 
 .(ُِْٕبرقم ) (ُُّٓ/ّا٢باج )
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 (آمنة ) بقيد زاده بقولو (ةز افمب) و كحماـ فيمتنع التقاطو للتملكّبان٩بلوكْب أك بط
كيقاس ٗبا فيو ٫بوه كألنو مصوف باالمتناع عن أكب السباع مستغن ، ٣بب زيد السابق

بالرعي إٔب أف ٯبده مالكو لتطلبو لو فإف التقطو كال يبأ برده إٔب ٧بلو بل بتسليمو إٔب 
لك لئبل يضيع بعدـ أما ُب البلداف كالقرل أك قريب منهما فيجوز التقاطو للتم، ا٢باكم

كجدانو ما يكفيو كبامتداد اليد ا٣بائنة إليو لعمـو طركؽ الناس بالعمراف ٖببلفو ُب 
كأما للحفظ  ا٤بفازة كأما ُب زمن النهب فيحل التقاطو للتملك أيضا كلو من، فازةا٤ب

بأف ٱباؼ عليها الضياع كيكوف األخذ أحفظ  (ُ)فيحل مطلقا أيضا لكن قيده السبكي
كىو متجو إف أراد أف التعرض ٥با ، انتهى، ؿ: كإال فبل ينبغي أف يتعرض ٥باقا، ٥با

ك٤بن كجد بعّبا مقلدا أياـ مُب أف يلتقطو ، أما حرمتو فبل يظهر كجهها، خبلؼ األكٔب
٤با مر من منع ٛبلكو كاألكٔب  فازةفإف خشي فواهتا ٫بره كىذا فائدة التقاطو من ا٤ب

ّب ا٤بمتنع كالفصيل كالعجل كالشاة فيلتقط للتملك كلو استيذاف ا٢باكم ُب ٫بره كأما غ
ُب ا٤بفازة ٍب إذا عرفو إف شاء ٛبلكو أك باعو ٍب ٛبلك ٜبنو كلو أكلو حاال كما يأٌب كإ٭با 

 اعتبكا صغار السباع فقط لكثرهتا كألنو قل ما ٛبتنع من كبارىا ضالة.

ما ) وز أف يلتقط للتملكأحكاـ اللقطة أربعة: األكؿ األمانة كالضماف فبل ٯب (و) 
فيو من ملتقطو ألنو حينئذ غاصب لو حٌب يضمنو ضماف  (قارف لقطو قصد خيانة 

ا٤بغصوب فبل ٯبوز لو بعد ذلك التعريف لتملكو كالغاصب كال يبأ من ضمانو إال 
بتسليمو للحاكم أما إذا ٓب يقارف قصد ا٣بيانة لقطو فسيأٌب كلو أخذ كٓب يقصد خيانة 

 ٛبلكا أك قصد كاحدا من ىذه كنسيو ٓب يضمن كلو التملك بشرطو الثاين كال حفظا كال
ما  تعريف بعد) التعريف فبل ٯبوز ٤بن مر إذا التقط للتملك أف يتملك أك ٱبتص اال

للخب السابق ٖببلؼ ما ال يقصد بأف كاف ال يتموؿ لقلتو كحبة بر كزبيبة فبل  (يقصد
                                                           

 ٙبقيق/الطالب: سامي بن فراج ا٢بازمي  ُِّ - َِّاإلبتهاج ص (  ُ) 
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ر رضي ا عنو أنو رأل رجبل يعرؼ زبيبة تعرؼ بل يستبد بو كاجده ٤با ركم عن عم
كُب ركاية ما ٲبقتو ا عليو كىذا  (ُ)فضربو بالدرة كقاؿ: إف من الورع ما ٲبقت ا عليو

٧بمل ما صح من قولو صلى ا عليو كسلم ُب التمرة ا٤بلقاة: لوال أخشى أف تكوف من 
[ ٓب يأخذه ِ/ّّٔ] (وإف) تعريف ا٤بلتقط ا٤بقصود (ووجب) ،ٛبر الصدقة ألكلتها

 (ّ)الغزإبك  (ِ)كما صححو اإلماـ  ػػو (حفظ) بقصد التملك بل بقصد ا٢بفظ ك
كجعلو ُب  (ٗ)(ٖ)(ٕ)كصاحب الكاُب (ٔ)كالركياين (ٓ)كا٤باكردم (ْ)كسبقهما إليو البغوم

كىو ا٤بعتمد للخب السابق  (ُُ)األقول ا٤بختار كصححو ُب شرح مسلم (َُ)الركضة
على صاحبو كقيل ال  للحقه كلئبل يكوف عدـ التعريف كتمانا مفوتا كيقاس ٗبا فيو غّب 

                                                           

 شرح ا٤بفاتيح ل كتاب مرقاةٓب أجده ُب كتب الركايات، كلكن شراح ا٢بديث ذكركه، مث (ُ) 
 (َُُّ/ْا٤بصابيح ) مشكاة

 ( ْْٗ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ِ) 

(، ك ركضة ِّٔ/ٔ) فتح العزيز(، كحكى الشيخاف عنو الوجوب ُب ِٔٗ/ْالوسيط )(  ّ) 
 ( َْٗ/ٓالطالبْب )

 ( ْٕٓ/ْالتهذيب )(  ْ) 

 ( ُِ/ٖا٢باكم الكبّب )(  ٓ) 

 ( ِّٓ/ٕٕبر ا٤بذىب )(  ٔ) 

العواـ،  بن الزبّب كلد ، منالٌلو، الزبّب بن أٞبد بن سليماف البصرم ا٤بعركؼ بالٌزبّبم عبد وب(  ٕ) 
 باألنساب، قاؿ باألدب، خبّبا للمذىب، عارفا حافظا ، كاف«الكاُب» بصاحب أيضا يعرؼ

كثلثمائة. انظر:  العشرين قبل أعمى، توُب عصره ككاف ُب أصحابنا شيخ كاف: ا٤باكردم
 (ِٗٗ/ُ(، طبقات الشافعية لئلسنوم )ُّّ/ِكفيات األعياف )

 (ِٗٗ/ُللزبّبم. انظر: طبقات الشافعية لئلسنوم ) «التنبيو» ٫بو الفقو ُب ٨بتصر(  ٖ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف أٞبد  َُِّاإلسعاد ص (  ٗ) 

 (َْٗ/ٓضة الطالبْب )رك (  َُ) 

 ( ِِ/ُِشرح النوكم على مسلم )(  ُُ) 
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ألنو إ٭با  (ُ)ٯبب تعريف ما أخذ للحفظ كىو ما أكرده األكثركف كمشى عليو ا٢باكم
ٯبب لتحقق شرط التملك كقد ٰبـر التعريف كما يأٌب كظاىر أف ٧بل ا٣ببلؼ حيث 

التعريف أيضا كإف أكل  (ِ)بكٯب، أما لو رفعها بدفعو للحاكم فبل كجوب، أبقى يده
ا٤بلتقط ا٢بيواف أك ما يسرع فساده بعد ٛبلكو حاال كما يأٌب ك٧بلو إف كجده ُب ٫بو 

عن  (ّ)شارع أك مسجد فإف كجده ُب الصحراء ٓب ٯبب تعريفو كما نقلو الشيخاف
ألنو ال  (ٓ)كصححو ُب الشرح الصغّب، كاقتضى كبلمهما اعتماده (ْ)الظاىر عن اإلماـ

أنو  (ٕ)بأف الذم يفهمو إطبلؽ ا١بمهور (ٔ)لكن اعَبضو األذرعي، ة فيو ُب الصحراءفائد
على أنو مراده أنو ال يعرؼ ُب الصحراء ال مطلقا كىو  (ٖ)ٯبب أيضا ٍب ٞبل كبلـ اإلماـ

إف تعليلو ىذا ينافيو ظاىر قو٥بم ال  (ٗ)كقوؿ شيخنا، متجو كيدؿ لو التعليل ا٤بذكور
ب عنو بانو ال منافاة ألف اإلماـ إ٭با نفى عنو الفائدة ُب الصحراء ٯبب التعريف فورا ٯبا

كٯبب ُب غّبىا ، ال مطلقا فلم يوجبو فيها ال على الفور كال على الَباخي لعدـ فائدتو
يط بوعائها كخيطها الذم يشتد بو للملتقط أف ٰب (وندب) كلو على الَباخي إلفادتو

                                                           

 (َْْا٢باكم الصغّب )ص: (  ُ) 

 ُب )ب( كقد ٰبـر التعريف كما يأٌب(  ِ) 

 ( َْٗ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ّّٔ/ٔ) فتح العزيز(  ّ) 

 ( ْٕٕ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ْ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالعزيز الغا٭بي  ِٖٔا٣بادـ ص (  ٓ) 

 ( ُْٕ/ْقوت اتاج )  (ٔ) 

 ( ّْٗ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ُْٕ/ْقوت اتاج )(  ٕ) 

 (ْٕٕ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ٖ) 

 ( َْٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٗ) 
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كقاؿ ابن ، (ِ)كغّبه (ُ)الو األذرعيكجنسها كنوعها كقدرىا كندب ذلك ىو ما ق
لكن األمر ٗبعرفة كعائها ، بينبغي كىي ٧بتملة (ْ)كعب الشيخاف، : ٯبب(ّ)الرفعة

: (ٓ)قاؿ ا٤باكردم، كخيطها يدؿ للوجوب كا٤بعُب يدؿ للندب كأف يكتب ىذه األكصاؼ
ْب خبلفا كأنو التقطها ُب موضع كذا ُب كقت كذا كأف يقرف تعريفو للقليل كالكثّب اآلتي

ا١بنس أك الوعاء أك ا٣بيط ألنو ك٥با أم بعضها    (بأوصاؼ) (ٔ)٤با يوٮبو كبلـ ا٢باكم
أف يستوفيها لئبل يعتمدىا   (ٕ)اقرب إٔب الظفر با٤بالك كٰبـر عليو كما قالو األذرعي

 (ٖ)كاذب فإف استوفاىا ضمن ألنو قد يرفعو إٔب ملـز الدفع بالصفات كنقل الشيخْب
بأنو ٓب  (ُُ)كابن النقيب  (َُ)اعَبضو األذرعي نو ال يكفي ذكر ا١بنسأ (ٗ)عن اإلماـ

يقل ذلك كإ٭با قاؿ: ال ٱبتص البياف بذكره بل يكفي ذكر عْب كصححو ُب 
أنو يكفي ذكره كأنو ال  (ُّ)١بمهورقاؿ: كبا١بملة فا٤بشهور كمقتضى كبلـ ا، (ُِ)البسيط

                                                           

 ( ُّٔ/ْقوت اتاج )(  ُ) 

 ( ّٗٗ/ّ(، الغرر البهية )ِٖ/ٔ(، النجم الوىاج )ِْٔ/ُُكفاية النبيو )(  ِ) 

   ٙبقيق/الطالب: خالد السيف  ِٗٓ - ِٖٓا٤بطلب العإب ص  (ّ) 

 ( َْٕ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُّٔ/ٔ) فتح العزيز(  ْ) 

 ( ُِ/ٖا٢باكم الكبّب )(  ٓ) 

 (َّْا٢باكم الصغّب )ص: (  ٔ) 

 ( ّّٓ/ٔ(، ٙبفة اتاج )ِْٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٕ) 

 ( َْٖ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِّٔ/ٔ) فتح العزيز(  ٖ) 

 ( ْٓٓ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ٗ) 

 ( ُٗٔ/ْقوت اتاج )(  َُ) 

 ( ّٕٔ/ْالسراج على نكت ا٤بنهاج )(  ُُ) 

 ( ِْٗ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ّٕٔ/ْالسراج على نكت ا٤بنهاج )(  ُِ) 

 (ِْٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ُّ) 
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أم  (كإشهاد بها  ) نصوص كندب ذكر بعض أكصافهما ىو٘بوز الزيادة عليو كىو ا٤ب
أيضا كيكره استيعاُّا   (ُ)ببعضها فيندب ُب القليل كالكثّب خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ ا٢باكم

لئبل يتوصل كاذب إليها كقد  (ْ)كجـز بو ُب األنوار (ّ)عن اإلماـ (ِ)كما نقلو القموٕب
ال أف يفرؽ بأف اذكر ا٤بَبتب على إ (ٓ)يشكل ىذا على ما مر من ا٢برمة عند األذرعي

[ كما ال ٱبفى ك٧بل ندب ذلك كوجوب التعريف ُ/ّْٔ]  ٍب اشد منو استيعاُّا
ُب  (ٔ)السابق ما إذا ٓب يكن ٍب ظآب يأخذىا إذا علم ُّا كإال امتنعا كما جـز بو النوكم

ر التعريف كصح ُب ركايات تأخ، نكتو كمر أنو يسن اإلشهاد على االلتقاط أيضا بدليلو
بأف الثاين يعرؼ آخر  (ٖ)معرفة أكصافها كُب أخرل عكسو كٝبع بينهما الزركشي (ٕ)بأف

عند إرادة التملك فيندب لو حينئذ أف يتحقق أمرىا قبل التصرؼ فيها كمر أف غّب 
ككثّب فالقليل كىو ما يظن أف فاقده ال يكثر  (فقليل ) ا٤بتموؿ ال يعرؼ كأما ا٤بتموؿ

يطوؿ طلبو غالبا يعرؼ إٔب أف يظن إعراض صاحبو عنو غالبا ال سنة  األسف عليو كال
ألنو ال يدـك فاقده على طلبو سنة ٖببلؼ الكثّب كٱبتلف ذلك باختبلؼ األمواؿ 

الفضة يعرؼ ُب ا٢باؿ كدانق  (َُ)فدانق (ٗ)قاؿ الركياين (بقدره) كا٤ببلؾ فيعرؼ كل قليل
                                                           

 (َّْا٢باكم الصغّب )ص: (  ُ) 

 ( ْٕٖ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ِ) 

 ( ْْٓ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ّ) 

 (ِّٓ/ِ) األنوار(  ْ) 

 (ّّٓ/ٔ(، ٙبفة اتاج )ِْٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 

 (ْٕٖ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٔ) 

 ُب )ب( عن معرفة اكصافها(  ٕ) 

 ٙبقيق/الطالب:  عبدالكرًن أبو حسْب َٖٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ٖ) 

 ( ّٖٗ/ّ(، الغرر البهية )ّٓ/ٔ(، النجم الوىاج )َّْ/ُُكفاية النبيو )(  ٗ) 

 إال يأىب األصمعي كفتحها، ككاف األعلى األفصح كىو النوف معرب، بكسر: الدانق(  َُ) 
= 
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لظاىر أف ىذا باعتبار عرؼ زمنو كأما الذىب يعرؼ يوما أك يومْب أك ثبلثة أياـ كا
عرؼ زمننا فهو ٤با غلب على أىلو من الشح يقضي بأف دانق الفضة أك ما يقـو مقامو 
يعرؼ ٫بو يـو كدانق الذىب أك ما يقـو بو يعرؼ أكثر من ثبلثة أياـ فعلى الورع أف 

 (ُ)عةٯبتهد كيفعل باألحوط كقد صرحوا بأنو يأخذ ُب ا٤ببلؾ باألسوأ على أف ٝبا
متأخركف لعمـو  (ّ)كتبعو ٝبع (ِ)صححوا أف القليل يعرؼ سنة أيضا كاختاره السبكي

للخب السابق كيقاس ٗبا فيو غّبه كا٤بعُب ُب التحديد  (كثير سنة) يعرؼ (و) ا٢بديث
 (ْ)فيها أهنا ال تؤخر فيها القوافل كٛبضي فيها األزمنة األربعة كقضية كبلمو كالشيخْب

ألنو ُب  (ٔ)لو التقط اثناف لقطة عرؼ كل منهما سنة كاعتمده ابن الرفعةأنو  (ٓ)كغّبٮبا
فرجح أف كبل يعرفها نصف سنة ألهنا لقطة  (ٕ)النصف كملتقط كاحد كخالفو السبكي

، كإ٭با تقسم بينهما عند التملك، كاحدة كالتعريف من كل منهما لكلها ال لنصفها

                                                           

 حٌبة عشرة اثنتا عندىم الٌدرىم خرنوب، فإف حٌبا: اليوناف عند كىو: درىم الفتح، سدس
حبة. انظر:  شرةع ست اإلسبلمي الٌدرىم حبة، فإف كثلثا حبتاف: اإلسبلمي خرنوب، كالدانق

 (ْٕ/ِالفقهية ) كاأللفاظ ا٤بصطلحات (، معجمٕٔٔ/ِٝبهرة اللغة )

 (ّٖٗ/ّٙبقيق/الطالب: خالد السيف، الغرر البهية ) ِّٕ - ِِٕا٤بطلب العإب ص (  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب: سامي بن فراج ا٢بازمي  ُّٓاإلبتهاج ص (  ِ) 
ٙبقيق/الطالب:   ُْٖة الكاُب ص (، السراج الوىاج تكملُِٕ/ْقوت اتاج )(  ّ) 

 عبدالكرًن أبو حسْب

 ( ُْٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ّْٕ/ٔ) فتح العزيز(  ْ) 

 ( ّٗٗ/ّ(، الغرر البهية )ُْٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 

 ٙبقيق/الطالب: خالد السيف َّْ - َّّا٤بطلب العإب ص (  ٔ) 

 ازمي ٙبقيق/الطالب: سامي بن فراج ا٢ب ّْٕاإلبتهاج ص (  ٕ) 
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معرفا كاحدا أك أذف أحدٮبا لآلخر كقطع بو فيما إذا أقاما  (ُ)كاستظهر األذرعي
خبلفا  (ِ)كما رجحو النوكم (تفرقت) كالواجب تعريف سنة كإف ٓب يكن على الفور ك

ٗبا إذا ٓب  (ْ)فيهما كإف عرؼ شهرين كترؾ شهرين كىكذا كقيده اإلماـ (ّ)٤با ُب ا٢باكم
الوجداف حٌب يؤد إٔب نسياف النوب السابقة كإال امتنع قطعا كبأف يبْب ُب التعريف زمن 

ال ٯبب استيعاب السنة  (و) ا٢بسي يكوف ذلك ُب مقابلة ما جرل من التأخّب
أكؿ  نادمعلى العادة في (يعرؼ) بالتعريف فبل يعرؼ ليبل كال يستوعب األياـ بو بل

كل يـو  (ثم) ُب طرفيو كيستمر على ذلك إٔب معُب أسبوع (كل يـو مرتين) التعريف
مرة أك مرتْب إٔب  (ثم كل أسبوع)  مضي أسبوع آخرمرة ُب أم جزء من أجزائو إٔب

كذلك إٔب آخر السنة ٕبيث ال ينسى أنو تكرار ٤با  (ثم كل شهر) مضي سبعة أسابيع
كما ذكرتو ُب األسبوع كالشهر ىو ما  (ٓ)يبات كما قالو األذرعيقر مضى كا٤بدد ا٤بذكورة ت

لضابط أنو ال ينسى أنو تكرار فيو للتخيّب كأف ا كقضية كبلمهما أف أك (ٔ)ذكره الشيخاف
من أنو ُب كل أسبوع مرتْب ٍب مرة كُب   (ٕ)٤با مضى فما مشى عليو ا٤بصنف ُب الشرح

بناء على أف أك للتنويع على ما  (ٖ)مل كعبارة الشيخْبٰب[ ِ/ّْٔكل شهر كذلك ]
إذا كانت ا٤بدة ُب األسابيع الٍب بعد التعريف كل يـو ال تقتضي دفع النسياف فحينئذ 

                                                           

 ( ُْٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ُ) 

   ( َْٕ/ٓركضة الطالبْب )(ِ) 

 (َّْا٢باكم الصغّب )ص: (  ّ) 

 (ّْٓ-ِْٓ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ْ) 

 ( ُٕٔ/ْقوت اتاج )(  ٓ) 

 ( َْٕ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُّٔ/ٔ) فتح العزيز(  ٔ) 

 ( ِِْ/ِإخبلص الناكم )(  ٕ) 

 (َْٕ/ٓة الطالبْب )(، ركضُّٔ/ٔ) فتح العزيز(  ٖ) 
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كإ٭با كاف التعريف ُب األزمنة األكؿ أكثر ، ف ُب كل أسبوع ٍب مرة كل أسبوعا٘بب مرت
ألف تطلب ا٤بالك فيها أكثر كلو مات ا٤بلتقط بُب كارثو على تعريفو كما نقلو 

األقرب االستيناؼ كما ُب  (ّ)فقوؿ البلقيِب (ِ)عنهم كاعتمده ىو كغّبه (ُ)األذرعي
عدـ بناء الوارث على حوؿ ا٤بورث ٍب باف الوارث  حوؿ الزكاة ضعيف كفارؽ ما ىنا

ملكو مبتدأ بعدالتها ملك مورثو فاحتاج إٔب حوؿ جديد ٖببلفو ىنا كعلى من التقط 
أك قريتو ُب األسواؽ ك٦بامع الناس كأبواب  (في بلده) شيئا من بلد أك قرية أف يعرفو

جود صاحبها كيكره ا٤بساجد عند خركجهم من ا١بماعات ك٫بوىا ألف ذلك اقرب إٔب ك 
لكن قضية كبلـ ، (ٔ)سنومكاعتمده األ (ٓ)اَّموع (ْ)ُب ا٤بسجد غّب ا٤بساجد الثبلثة كُب

بأنو ا٤بنقوؿ ا٤بوافق  (َُ)كغّبه (ٗ)األذرعيىنا التحرًن كصوبو  (ٖ)كأصلها (ٕ)الركضة
يد بكراىة التحرًن كفيو نظر كق (ُُ)كأكلوا الكراىة ُب كبلـ اَّموع، لؤلحاديث الصحيحة

                                                           

 ( ُْٗ/ِحاشية الرملي على األسُب )(  ُ) 

 ( َْْ/ٓ(، هناية اتاج )ِّ/ٔالنجم الوىاج )(  ِ) 

 ( ِْٗ/ِحاشية الرملي على األسُب )(  ّ) 

 ُب )ب( كما ُب (  ْ) 

 ( ُٕٓ/ِاَّموع )(  ٓ) 

 (ِّٗ - ِِٗ/ٔا٤بهمات )(  ٔ) 

 ( َْٗ/ٓركضة الطالبْب )(  ٕ) 

 ( ّّٔ/ٔ) ح العزيزفت(  ٖ) 

 ( ُٔٔ/ْقوت اتاج )(  ٗ) 

 ( ُّٖ/ٕ(، ٕبر ا٤بذىب )ٓ/ٖا٢باكم الكبّب )(  َُ) 

 (ُٕٓ/ِاَّموع )(  ُُ) 
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ا٢برمة أك الكراىة ٗبا إذا كقع ترفع الصوت كليكثر من التعريف ُب ٧بل  (ُ)األذرعي
االلتقاط ألف طلب الشيء ُب مكانو فإف أراد سفرا استناب بإذف ا٢باكم من ٰبفظها 

ككاضح أف ٧بل ، كيعرفها فإف سافر ُّا أك استناب بغّب إذنو مع كجوده ضمنو لتقصّبه
بلد ) يعرفو ُب (أو) كٓب ٱبش منو أنو يأخذه كال يعرفها ذلك حيث كاف ا٢باكم أمينا

فإذا كجده فيها ، (إف وجده بصحراء) كقافلة ٛبر بو كقرية كإفادهتما من زيادتو (ونحوه
كٍب قافلة تبعها كعرؼ فيها إذ ال فائدة ُب التعريف ُب األماكن ا٣بالية كإال عرفو ُب أم 

حٌب لو قصد بعد قصده األكؿ بلدة أك ٓب يقصدىا ابتداء  تبلد قصدىا كإف بعد
أخرل كلو بلدتو الٍب سافر منها لزمو التعريف فيها كال يكلف العدكؿ عنها إٔب أقرب 

ف غّب مكل بلد إٔب ذلك ا٤بكاف كيتؤب التعريف بنفسو أك نائبو كإ٭با يعتد بو من كل
: كال يشَبط (ِ)مشهور با٣ببلعة كاَّوف كىو أف ال يبإب اإلنساف ٗبا صنع قاؿ ابن الرفعة

أم قاصد للتملك  (على متملك) أم التعريف ؤنة(وم)فيو األمانة إذا حصل الوثوؽ 
كلو بعد التقاطو للحفظ مطلقا ألف التعريف سبب لتملكو فلزمو دكف التعريف الواقع 
بعد قصده كإف ٓب يتملك أما من قصد ا٢بفظ كلو بعد التقاطو للتملك أك مطلقا فمؤف 

٤باؿ إف كاف فيو سعة كإال فعلى ا٤بالك بأف يقَبض عليو ا٢باكم منو تعريفو على بيت ا
للمالك فقط أك قضية كبلـ  ظأك من غّبه أك يأمره بصرفها ال على ا٤بلتقط ألف ا٢ب

أف كجوُّا على بيت ا٤باؿ إنفاؽ ال اقَباض  (ٓ)كرجحو األذرعي(ْ)كغّبٮبا (ّ)الشيخْب

                                                           

 ( ِْٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب: خالد السيف  ُّٓ، َُُا٤بطلب العإب ص(  ِ) 

 ( َْٖ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِّٔ/ٔ) فتح العزيز(  ّ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف أٞبد  َُُّسعاد ص اإل(  ْ) 

 ( َُٕ/ْقوت اتاج )(  ٓ) 
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رتو فإف رأل أف يقَبض أجرة التعريف من أنو اقَباض كعبا (ُ)كقضية كبلـ ابن الرفعة
منها أك يستقرض من اآلحاد أك من   جزءا بيت ا٤باؿ فيكوف دينا ُب ذمتو أك يبيع

  (وباع حيوانا) اا٤بلتقط فعلى ا٢بكم الثالث جواز بيع اللقطة كٛبلكها كغّبٮب
التقاطو ككجو شرط ، [ التقطو كىو ٩با ٯبوز التقاطو بأف كاف ال ٲبتنع أك ٲبتنعُ/ّٓٔ]

سريعا كبقوؿ كرطب كعنب  (ما يفسد) يباع أيضا (و) كٛبلك ٜبنو بعد تعريف ا٤بلتقط
 (بحاكم) ال يتتمر كال يتهب كىريسة ٍب يعرفو ليتملك ٜبنو كإ٭با ٯبوز البيع ُب الصورتْب

ما يفسد إف ا٢بيواف  ع ما ذكر بل باعبيكإال استقل بو كال يتعْب  (وجد) أم بإذنو إف
ٮبا إف شاء لكن ال يتملك ا٢بيواف إال بعد التعريف ٖببلؼ ما يفسد  (كأو تمل) شاء

 (أكل) إذا ٛبلكها (و) (ِ)كأنو يتملكو حاال كإف ٓب يفسد خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ ا٢باكم
ده ٗبفازة مع جما يفسد مع غـر قيمتو كإف كجده بعمراف ألنو معرض للهبلؾ كحيوانا ك 

أم عمراف أك نقلو إليو فبل ٯبوز لو أكلو كما  (ببلد) دهجك  (ال حيوانا) غـر قيمتو أيضا
لسهولة البيع فيو ٖببلفو ُب ا٤بفازة فقد ال  (ّ)أفاده من زيادتو خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ أصلو

ٯبد فيها من يشَبم كسواء لنقل إٔب العمراف كإ٭با جاز أكل ما يفسد ُب العمراف ألنو 
كال ٯبب إقراره قيمتو ، مساؾ ىنا لتعذرهٓب اإل٩با يسرع فساده ٖببلؼ ا٢بيواف كال ٯب

نعم ال بد من إقرارىا عند ٛبلكها ، ألف ما ُب الذمة ال ٱبشى تلفو، ا٤بعدكمة من مالو
كإذا أقررىا بإذف ا٢باكم إف كجد كاستقبلال ، (ْ)ألف ٛبلك الدين ال يصح قالو القاضي

ملك نفس اللقطة ككما إف ٓب يوجد كاف ا٤بقرر أمانة بيده كبتملكو بعد التعريف كما يت

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: خالد السيف  ِّّا٤بطلب العإب ص (  ُ) 

 (َّْا٢باكم الصغّب )ص: (  ِ) 

 ا٤بصدر السابق(  ّ) 

 ( ِّٗ/ٔ(، حاشية الشركاين على التحفة )ّْٕ/ٓ(، هناية اتاج )ّْٗ/ِأسُب ا٤بطالب )( ْ) 
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يتملك الثمن إذا باع الطعاـ كقضية ىذا صّبكرة ا٤بقرر ملكا ٤بالك اللقطة ك٥بذا لو تلف 
د خٍب إف قصد األكل اعتبت قيمة يـو األ، (ُ)ببل تفريط سقط حقو ذكره الشيخاف

ل كعلم ٩با تقرر أنو يتخّب ُب ا٢بيواف بْب ككإف قصد التعريف اعتبت قيمة يـو األ
خصاؿ ٛبلكو بعد تعريفو كبيعو ٍب تعريفو ليتملك ٜبنو كأكلو حاال متملكا لو  ثبلث

بقيمتو إف كجده ٗبفازة كفيما يفسد بْب خصلتْب بيعو ٍب تعريفو ليتملك ٜبنو كٛبلكو ُب 
ية األكٔب من الثانية حظا٢باؿ مع أكلو كا٣بصلة األكٔب من الثبلث عند استوائها ُب األ

ٚبيّبه منهما ليس تشبيها بل عليو فعل األحظ كما ٕبثو  كالثانية من الثالثة ٍب
كغّب ا٤بأكوؿ لو فيو ا٣بصلتاف األكلياف كلو أمسك ا٤بلتقط أك أراد اإلنفاؽ  (ِ)سنوماأل

كلو أراد بيعو كلو ُب ا٢باؿ ، عليو يرجع اشَبط إذف ا٢باكم إف كجده كإال أشهد كنظائره
كنقل ، ٓب ٯبد حاكما كإال استأذنو حيث جاز بأف كاف أحظ من إنفاقو استقل بو إف

 (ٓ)و كبيع كلو كعن غّبهاقيا٢بيواف لنفقتو ب اأنو ٯبوز بيع جزء (ْ)عن اإلماـ (ّ)الشيخاف
 (ٕ)كمشى عليو الرافعي (ٔ)امتناعو ألنو يؤدم إٔب استغراقو كىذا ىو الذم رجحو األذرعي

مر ُب ىرب ا١بماؿ  أنو ال يستقرض على ا٤بالك كفارؽ ما (ٖ)بعد كأفهم كبلـ ا٤بصنف
بعسر البيع ٍب لتعلق حق ا٤بكَبم ٖببلفو ىنا فيمتنع اإلضرار با٤بالك ببل ضركرة كإذا 

                                                           

 ( َُْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُّٓ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 (  ِٕٖ/ٔا٤بهمات )(  ِ) 

 ( َْْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ّٔٓ/ٔ) فتح العزيز(  ّ) 

 (ْْٖ/ٖهناية ا٤بطلب ) (ْ) 

 (، كىذا القوؿ حكاه اإلماـ شيخو َْٗ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ُِ/ٔالنجم الوىاج )(  ٓ) 

 ( ُُٕ/ْقوت اتاج )(  ٔ) 

 ( ّٕٔ/ٔ) فتح العزيز(  ٕ) 

 ( ِْٓ/ِإخبلص الناكم )(  ٖ) 
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ف كجد ى إحصلت ضالة ُب يد ا٢باكم أك٠بها كنتاجها ٠بة الضواؿ كسرحها ُب ا٢بم
كإال باعها كلها أك بعضها كما تقرر كيتأتى بيعها ٕبسب ما يراه أف يوقع ٦بِب مالكها 

أم مصلحة كالتقييد ُّا  (ةولغبط) نعم بُب فبلف من اهنا ها على قرب بأف عرؼُب طلب
بكسر ا١بيم من رطب يتتمر ك٫بوه ٩با  (ما يجف) ا٤بلتقط أك جفف (باع) من زيادتو

[ ٲبكن إبقاؤه با٤بعا١بة فإف كانت ا٤بصلحة ُب بيعو رطبا باعو أك ُب ٘بفيفو ِ/ّٓٔ]
بيع بعضو ليجفف الباقي إف ساكل مؤنة التجفيف  كتبع بو الواجد أك غّبه جففو كإال

صلحو ٖببلؼ ا٢بيواف حيث باعو كلو ألف نفقتو تتكرر فيؤدم إٔب استغراقو للمٙبصيبل 
كمؤنة التجفيف أك ٫بوه على ا٤بالك كال ٯبوز لو ىنا األكل خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ 

 (ِ)أك اغَب بو القونوم كما أكٮبو كبلمو أيضا من ٘بويز بيع كل لقطة با٢باكم (ُ)ا٢باكم
فأخذ منو أف ا٤بلتقط با٣بيار ُب كل لقطة بْب إمساكها كبيعها ألنو نائب ا٤بلك ُب 
ا٢بفظ فكذا البيع مفتقد ال ٯبوز البيع إال لضركرة كخشية الفساد ُب ٫بو ا٥بريسة كأكل 

ا بيع إذ (وثمنو) هدأم ا٤بلتقط مع زكائ (وىو) نفسو ُب ا٢بيواف كا٤بصلحة كبيع ما ٯبفف
ُب يده فبل يضمنو  (أمانة) لو من ا٤بلتقط (قبل تملك) لضركرة أك مصلحة كل منهما

إال بتفريط سواء التقط للتملك أك ا٢بفظ أـ ٓب يقصد شيئا كسواء انقضت يده التعريف 
ألنو ما داـ ٓب يتملكو ٰبفظو للمالك فأشبو الوديع كفارؽ ا٤بساـ بأنو مأخوذ ٢بظ ، أـ ال

أما بعد التملك فليس أمانة ، أما بيعو ال ٤بار فيضمنو بو لتعديو، قطةأخذه ٖببلؼ الل
ئذ كال يقيد تعريفو نبدا ٤بن أخذ ٢بفظ أف يتملك عرؼ من حي وبل يضمنو كالقرض كل

قبل فإف سلم ىو أك من أخذ للتملك للحاكم لزمو القبوؿ ٖببلفو ُب الوديعة لقدرتو 
ٓب يضمن (قصد خيانة) ذ ٢بفظ أك ٛبلكبعد األخ (طرأ) كإف، على الرد إٔب ا٤بالك

                                                           

 (َّْا٢باكم الصغّب )ص: (  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب:  سعد الشهراين  ّْٗشرح القونوم ص (  ِ) 
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على األصح َّرد القصد كالوديع ٖببلؼ ما لو كاف الطارئي ا٣بيانة فإنو يضمن 
الركضة كإف سلم أف كبلـ  (ُ)لتحققها فلو أقلع عنها كعرؼ ليتملك جاز كما ُب أصل

حكمو ظاىر ُب خبلفو ألف التقاطو ُب االبتداء كقع مفيدا للتملك فبل يبطل  (ِ)الرافعي
بطرك تفريطو كإ٭با ٲبلك ا٤بلتقط بعد ٛباـ التعريف باللفظ كتملكت كلو ٓب يتصرؼ  
كالقرض كعلى قياس ذلك ٱبتار نقل االختصاص إليو ُب غّب ا٤بملوؾ كما مر كتكفي 
إشارة األخرس ككذا الكناية مع النية ككلد اللقطة ٲبلك بعد تعريف أمو كٛبلكها ككذا 

ٓب يكن حامبل عند التقاطو كيتفصل منها قبل ٛبلكها ألنو  قيل كىو ٧بموؿ على ما إذا
ف كلدىا افإف كانت حامبل عند االلتقاط كانفصل منها قبل التملك ك، تابع ٥با حينئذ

 (و) كا٤برتد كالفاسق مثلها فبل بد ُب ٛبلكو من لفظ كمر أكؿ الباب جواز التقاط الذمي
 ما ٯبب تعريفو (قطل) ذمي أك مرتد كقد مشلهما لفظ الفاسق أك (رؼ فاسقع) حينئذ

عدال ُب دينو لعدـ أمانة كل منهم  كإف كاف الذمي، عدؿ عليو ُب التعريف (بمشرؼ)
فإف ًب التعريف ٛبلك كال يعتد بتعريفو كحده كأفهم كبلمو أف ا٤بشرؼ ال يعرؼ كحده 

و قوؿ بعضهم ٯبتمعاف عليو ألنو إذا عرؼ مع مراقبة ا٤بشرؼ لو كال بيع الفاسق كال ينافي
ما التقطو كسلم  (قاض) أم الفاسق الشامل ٤با ذكر (منو ونزع) فقد اجتمعا عليو

: كأجرة العدؿ ُب بيت ا٤باؿ (ّ)ألعدؿ ألنو ليس أىبل للحفظ لعدـ أمانتو قاؿ ُب األنوار
كينبغي أف أجرة ، قفعلى الفاس قاؿ: فإف ٓب يكن بيت ماؿ، (ْ)كبو صرح الدارمي

                                                           

 ( َّٔ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 ا٤بصدر السابق (  ِ) 

 ( ِّٓ/ِاألنوار )(  ّ) 

 ( َّْ/ّحاشية العبادم على الغرر )(  ْ) 
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كٲبكن أف يفرؽ بأف العدؿ تعود  (ُ)[ كذلك كقد مشلو كبلـ األنوارُ/ّٕٔا٤بشرؼ ]
ُب ا٢بفظ إٔب ا٤بالك كاألخذ منو متعذر فوجب ُب بيت ا٤باؿ إنفاقا أك إقراضا  ومصلحت

ا من ٍب أيض (و) على ما مر كا٤بشرؼ تعود مصلحتو على ا٤بلتقط كإال ففي بيت ا٤باؿ
 (صبيمن ) صحة التقاط الصيب كاَّنوف بقيدٮبا فإذا التقط أحدٮبا شيئا نزعو كجوبا

إال أنو يصح تعريفو إف كاف عدال أم بإذف  وسفبكمثلو اَّنوف مطلقا ككذا اجور عليو 
ال من ماؿ الوٕب بل برفع األمر  ػػو (وعرؼ) (ِ)] بو [ لو إف علم (ولي) الوٕب كما مر

ءا منو ٤بؤنة التعريف ككاف ىذا مستثُب ٩با مر من لزكمها للمتملك للقاضي ليبيع جز 
احتياطا ٤باؿ اجور عليو كقضية ما تقرر أنو ال يصح تعريف الصيب لكن صرح 

بصحة تعريفو ٕبضر الوٕب كىو قياس ما مر ُب الفاسق مع ا٤بشرؼ كٕبث  (ّ)الدارمي
لو إف رأل  (وتملك) كفيو نظر بعضهم االعتداد بتعريفو كحده إف راىق كٓب يعرؼ كذبو

ألف ٛبلكو إياىا ُب معُب  (لو) أم ٯبوز االقَباض (حيث يقترض) ا٤بصلحة ُب ٛبلكو لو
االقَباض لو فإف ٓب ير ذلك ٰبفظها أك سلمها للقاضي كللوٕب كغّبه أخذه منها على 

وه أك ٫ب (وضمن صبي) جة االلتقاط ليعرفها كيتملكها كيبأ الصيب حينئذ من الضمافك 
حصل ٥با ُب يده ببل تقصّب منو كما لو  أكدع  (ال تلف) صدر منو ٥با (بإتالؼ) لقطة

أم باإلتبلؼ كالتلف  (بهما) ضمن (و) ماال فأتلفو ضمنو كإف تلف ُب يده فبل ضماف
ُب انتزاعها من الؤب كما لو قصر ُب حفظ ما  (ولي قصر) ُب يد الصيب أك ٫بوه

ككأنو قاسو  (ْ)م فاألشبو عدـ ضمانو كذا ذكره الزركشينعم إف كاف كليو ا٢باك، احتطبو

                                                           

 (ِّٓ/ِ) األنوار(  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

 ٙبقيق/الطالب: مصطفى السليماين  َُٓ(، بداية اتاج ص ُٓٔ/ْقوت اتاج )(  ّ) 

 ( َّْ/ّ(، حاشية العبادم على الغرر )َٖٓ/ّ(، مغِب اتاج )ْٖٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ْ) 
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على صور سا٧بوا فيها ا٢باكم دكف غّبه من األكلياء كقو٥بم لو تؤب بيعا فخرج مستحقا 
بالوديعة ك٫بوىا ال يضمنها كفيو كقفو كما يعلم أيضا  ال يضمن كلو مات من غّب

سواء هناه أـ سكت كمثلو ما بل إذف من سيده ببتأملها مع ما ىنا كال يصح التقاط قن 
لو قاؿ لو التقط عن نفسك فيما يظهر كلو التقط لسيده ألنو ليس أىبل للملك كال 

ببدؿ اللقطة لوقوع ا٤بلك لو ٖببلؼ اهتابو فإنو ال  ةللوالية كألنو يعرض سيده للمطالب
خبلفا ٤با  (ِ)ُب الشرح الصغّب (ُ)بدؿ فيو أما التقاطو باإلذف فصحيح كما صححو

كلو أذف لو ُب االكتساب مطلقا دخلت اللقطة بناء على ما مر  (ّ)وٮبو كبلـ ا٢باكمي
 (عبد) ضمن (و) (ْ)قالو الزركشي ُب ا٤ببعض من أف الكسب النادر يدخل ُب ا٤بهايأة

لو من سيده ُب رقبتو كإف تلف بغّب تفريطو كالغاصب ك٧ب (بال إذف) شيئا (لقط) أك أمة
 لو (في رقبتو مع سيد) ٓب يعلم السيد فإف علم ضمن العبد (ٓ)ُب غّب ا٤بستولدة إف

 (معو وىو) ىا (أو قرر) أمرىا (أىمل) إ٭با يضمن معو إف كاف قد (و) اللقطة (علم)
لتعديهما فتعلق الضماف بالعبد كسائر أمواؿ السيد حٌب لو  (خائن) أم ا٢باؿ أف العبد

اف كلو أفلس السيد قدـ مالك اللقطة ُب العبد على سائر ىلك العبد ال يسقط الضم
[ أما إذا قررىا ُب يد ِ/ّٕٔكمثل ذلك ما لو رآه يتلف ماال لغّبه فلم ٲبنعو ] الغرماء

أمْب فبل ضماف عليو ألف يده كيده فهو كما لو التقطها ابتداء كاستعاف بو ُب تعريفها 
 ة مستولدة ضمن السيد اللقطة كإف ٓب يعلم التقاطها ألف جنايتها عليوكلو كانت ا٤بلتقط

                                                           

 ُب )ب( رجحو(  ُ) 

 ( ّٕٓ/ِٙبرير الفتاكم )(  ِ) 

 (َّْص: ا٢باكم الصغّب )(  ّ) 

 ٙبقيق/الطالب:  عبدالكرًن أبو حسْب ٕٕٕالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ْ) 

 ُب )ب( فاف(  ٓ) 
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لو فإذا انتزعها منو  (لقط مبرى) أم من القن ا٤بلتقط بغّب إذف سيده (منوواألخذ )
أجنيب صار ملتقطا ألف يده إذا ٓب تكن يد التقاط كاف ا٢باصل فيها ضائعا كيسقط عن 

كإف انتزعها منو السيد فكذلك ، الك شرعارقبة العبد الضماف لوصو٥با إٔب نائب ا٤ب
لذلك كلو أعتق من ملتقط ببل إذف فكأنو التقط حينئذ فلو أف يتملك بعد التعريف 
كليس للسيد نزعها منو بل الظاىر أنو يبأ من الضماف إف لزمو بأف علم ُّا قبل العتق 

فها إف ٓب يكن كقررىا معو كىو خائن أك يأذف كاف للسيد أخذىا ألهنا كسب قنو كتعري
 القن قد عرفها.

 (بحاكم) ا٤بلتقط كجوبا كلو بعد التملك ىا (ورد) ا٢بكم الرابع رد اللقطة أك بد٥با
أقاـ ا٤بالك ُّا حجة عنده كشاىد كٲبْب أك كاف ا٢باكم يعلم أهنا للمدعي أك كصفها لو 

ما عدا  كأفاده (ِ)كحنبلي (ُ)ف يرل كجوب الرد بالوصف فألـز ا٤بلتقط بو كمالكياكك
البينة الكاملة من زيادتو فإف ٓب يثبت ذلك كال ألزمو ا٢باكم بالرد بالوصف ٓب ٯبب الرد 

ُب كصفو ٥با أم  (بتصديق واصف) بل ندبا (جوازا) بل ال ٯبوز إف ٓب يصفها كردىا
بسبب ظن صدقو ُب ذلك عمبل بظنو كال ٯبب كإف أقاـ شاىدا مع الوصف كٓب ٰبلف 

إٔب حجة فإف ٓب يظن صدقو ٓب ٯبز ذلك كلو كصفها ٝبع معو ألنو مدع فيحتاج 
أما  (ّ)منهم بينة كما ذكره الشيخاف كل  كادعاىا كل لنفسو ٓب تسلم ٥بم ككذا لو أقاـ

إذا علم صدقو فيجب الدفع إليو كلو قاؿ لو يلزمك تسليمها إٕب أك يعلم أهنا ملكي كٓب 
م ألف الوصف ال يفيد العلم يعلم صدقو فلو أف ٰبلف أنو ال يلزمو ذلك أك ال يعل

كحيث ردىا إليو اعتمادا على الوصف ُب حالة ا١بواز أك الوجوب ٓب يلزمو ا٢باكم 
                                                           

 ( ّٗٗ/ّا٤بدينة ) عآب مذىب ُب الثمينة ا١بواىر عقد(  ُ) 

 ( ّّٓ/ْ(، شرح الزركشي على ٨بتصر ا٣برقي )ٖٓ - ْٖ/ٔا٤بغِب البن قدامة )(  ِ) 

 ( ُّْ/ٓكضة الطالبْب )(، ر ِّٕ/ٔ) فتح العزيز(  ّ) 
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من ضماهنا لنسبتو إٔب نوع تقصّب كالتصريح ُّذا من زيادتو كلو  (لم يبرأ)السابق لذلك 
خر سلمها اك بد٥با إٔب الواصف من غّب إلزاـ حاكم لو فتلفت عند الواصف كأقاـ ُّا آ

حجة كغـر ا٤بلتقط بد٥با رجع على الواصف إف ٓب يقر لو با٤بلك ألنو سلمو بناء على 
ظاىر كقد باف خبلفو فإف أقر لو با٤بلك ٓب يرجع عليو مؤاخذة لو بإقراره كللمالك 
مطالبة الواصف أيضا ُّا أك ببد٥با إف قبض من ا٤بلتقط عينها ال بد٥با ألف ا٢باصل 

و كال يرجع الواصف ُب األكٔب على ا٤بلتقط ٗبا غرمو ألنو يزعم عنده ماؿ ا٤بلتقط ال مال
أما إذا بقيت اللقطة عند الواصف فتنزع منو ، ظلم ا٤بالك فبل يرجع على غّب ظا٤بو

عرؼ ا٤بلتقط اكيدفع للمالك ألف النية أقول من الوصف كلو شهد ٤بدعيها فاسقاف ف
ىا دلّب  (ؼ) ا٤بلتقط (ُ)ىنا (تملكوإف ) بعدالتهما ٓب يكف ألف التعديل حق  تعأب

٤بالكها حيث كانت باقية كٓب يتعلق ُّا حق الـز كليس لو إلزامو أخذ بد٥با ما دامت ُب 
[ كيلزمو ردىا إليو قبل طلبو كما ذكره ُ/ّٖٔ]  القرض ببل كٕب ملكو كما ُب

 (زوائدب) (ّ)] كانظره بالرد بالعيب كغّبه [ ُب باب الوديعة كيتعْب ردىا (ِ)الشيخاف
بعد التملك تبعا لؤلصل بل لو حدثت قبلو ٍب انفصلت  تمتصلة أم معها كإف حدث

لت قبل ٛبلكها ٍب كلدت مفلو التقط حامبل فح (ْ)ردىا كنظّبه من الرد بالعيب كعليو
                                                           

 ُب )ب( بدكف ىنا(  ُ) 

ذكر ذلك الزركشي ُب ا٣بادـ فقاؿ: الثاين سكت عما لو ٓب يطلبها ا٤بالك، ىل ٯبب عليو (  ِ) 
الرد ؟ قد تعرض لو ُب كتاب الوديعة، فقاؿ: كٯبب على ا٤بلتقط ردىا إذا علم، قبل طلب 

ٙبقيق/الطالب: عبدالعزيز  َّّا٤بالك على أصح الوجهْب. أنتهى. انظر: ا٣بادـ ص 
 فتح العزيزك ال ركضة الطالبْب ىذا اللفظ، كلكن جاء ُب  فتح العزيزالغا٭بي، كٓب أجد ُب 

 ( ّْٓ/ٔ(، ككذلك ُب  ركضة الطالبْب )ُّٕ/ٔ) فتح العزيزقريب منو. انظر: 

 ساقط من )أ((  ّ) 

 ُب )ب( كغّبه(  ْ) 
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حدثت بعد التملك فإنو أعم  (منفصلة) مع زكائد (ال) رد الولد مع األـ كما أفاده قولو
كمر ُب الرد بالعيب أف ا٢بمل ، كثها على ملك ا٤بلتقطمن قوؿ أصلو متصلة ٕبد

بعد التملك للملتقط كلو جاء ا ىن(ُ)] بعد اشراء كا٤بنفصل فيكوف ا٢بادث [  ا٢بادث
كجـز بو  (ّ)(ِ)ا٤بالك كقد بيعت كا٣بيار ٥بما أك للبائع فالذم صححو صاحب االنتصار

 (ٓ)كيؤيده قوؿ ا٤باكردم، بقائو أف لو الفسخ الستحقاقو الرجوع لعْب مالو مع (ْ)ا٤بصنف
للبائع الرجوع ُب ا٤ببيع إذا باعو ا٤بشَبم كحجر عليو بالفلس ُب زمن ا٣بيار كالذم جـز 

تص بو العاقد كاألكجو أف ا٤بلتقط ال ٯبب ٱبخبلفو ألف خيار العقد  (ٔ)بو ابن القطاف
ا إذا كاف ترجيح انفساخو إف ٓب يفسخو أم (ٕ)على الفسخ لكن قضية كبلـ الرافعي

أم  (بعد) حدث (أرش عيب) يردىا مع (و) ا٣بيار للمشَبم كحده فبل يفسخ ا٤بالك
فكذا بعضها فلو أراد ا٤بالك بد٥با كا٤بلتقط ردىا ، بعد التملك ألف ٝبيعها مضمونة عليو

 لتاـ ككجوب رد ا٤بلتقط إف بقي ىوكا  أجيب ألف الغنب الناقص مع األرش مع األرش
ألنو  (يـو تملك) و ا٤بتقـوػ (وقـو إف تلف) لو من مثل أك قيمة (بدؿ) كجوب رد (ؾ)

يـو دخولو ُب ضمانو فضمانو لو ثابت ُب ذمتو من يـو التلف أما إذا طهر ا٤بأكل قبل 
                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

و ابن أيب عصركف كما عب بذلك النوكم، كقد تقدمت ترٝبتو، صاحب اإلنتصار ى( ِ) 
٦بلدات. انظر: ركضة الطالبْب  كبار، كقاؿ السبكي: أربع ٦بلدات ثبلث «االنتصار»ك
 (ّٖ -ُٖ/ِ(، طبقات الشافعية لئلسنوم )ُّّ/ٕ(، طبقات الشافعية الكبل )ّْٖ/ْ)

 ( ْٓٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 

 ( ِٖٗ/ُركض الطالب )(  ْ) 

 ( ْْْ/ٓ(، هناية اتاج )ّّٗ/ٔٙبفة اتاج )(  ٓ) 

 (ْٓٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٔ) 

 (ّّٕ/ٔ) فتح العزيز(  ٕ) 
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تصلة ٛبلكها فإف كانت تالفة ببل تقصّب فبل شيء لو أك باقية أخذىا بزكائدىا ا٤ب
 كا٤بنفصلة دكف أرش العيب ا٢بادث ببل تقصّب من ا٤بلتقط.

: التقط اثناف فَبؾ أحدٮبا حقو لآلخر ٓب يسقط إذ ليس لو نقل حقو إليو  (ُ)فركع
كما ال ٯبوز للملتقط نقل حقو إٔب غّبه ألف ذلك كالية أثبتها الشرع للواحد كالواليات 

كٓب يسبق تاريخ كاف ُب يدٮبا يعرفانو ٍب  ال تقبل النقل كلو أقاـ كل بينة أنو ا٤بلتقط
كلو سقطت من ملتقط فالتقطها آخر فاألكؿ أكٔب لسبقو كلو ٛباشيا فأمر ، يتملكانو

أك ٫بوه فأخذىا بقصد نفسو أك ال  ىاهتا أحدٮبا اآلخر بالتقاط شيء بأف قاؿ لو:
مر ُب بقصد شيء كانت لو فإف قصد األمر كحده فهي لو أك مع نفسو فهي ٥بما كما 

الوكالة من منعها ُب اإللتقاط ٧بلو ُب عمومو كىذا ُب خصص لقطة كجدت فاألمر 
كلو رآىا مطركحة فدفعها برجلو ليعرفها ، بأخذىا استعانة ٦بردة على تناكؿ شيء معْب

ٍب تركها فضاعت ٓب يضمنها كإف ٙبولت من ٧بلها على األكجو ألهنا ٓب ٙبصل ُب يده 
د ٙبملها كا٢بجر ا٤بدحرج ألنو سبب ُب تلفو كقياسو أف كإ٭با ضمن ما تلف منها عن

حرج حجرا ال يضمنو كإف ضمن ما تلف بو كلو دفعها للحاكم كترؾ تعريفها دمن 
] لو [ أسقط حقو كِ/ّٖٔكٛبلكها ٍب طلب منو إقالتو ليعرفها كيتملكها منع ألنو ]

كما ُب   أراؽ ٟبرا صاحبها فأخذىا آخر فتخللت عنده ملكها ببل تعريف (ِ)[
كبو فارؽ ما لو غصبها فتخللت عنده كٯبوز ، أسقط حقو منهاتعريفها  ألف، (ّ)الركضة

كٕبث ، إف ظن إعراضهم عنها أك رضاىم بأخذىا كإال فبل ينالتقاط سنابل ا٢بصاد

                                                           

 ُب )ب( فرع(  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

 ( ُْٔ/ٓركضة الطالبْب )(  ّ) 
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ٚبصيص ا١بواز بأىل الزكاة لتعلقها ٔبميع السنابل كا٤بالك مأمور ٔبمعها  (ُ)الزركشي
ٞبل كبلمهم على ما ال زكاة فيو أك على ما لو كانت أجرة ٝبعها  ٍب، كإخراج ما ألىلها

: كالظاىر أف ىذا القدر مغتفر كما جرل عليو (ِ)قاؿ شيخنا، تزيد على ما ٙبصل منها
 السلف كا٣بلف مع أف ُب آخر كبلمو نظرا. انتهى.

                                                           

 ٙبقيق/الطالب: عبدالعزيز الغا٭بي  ُِٗا٣بادـ ص (  ُ) 

 ( ّْٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ِ) 
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 فصل في اللقيط

ع أك مسجد ٠بي فصل ُب اللقيط فعيل ٗبعُب مفعوؿ كىو الطفل ا٤بنبوذ ُب ٫بو شار 
لقيطا أك ملقوطا باعتبار أنو يلقط كمنبوذا باعتبار أنو ينبذ كتسميتو بذلك قبل أخذه 

ككذا تسميتو منبوذا بعد أخذه فإنو ٦باز بناء ، كإف كاف ٦بازا لكنو صار حقيقة شرعية
كاألصل فيو قولو تعأب:  (ُ)على زكاؿ ا٢بقيقة بزكاؿ ا٤بعُب ا٤بشتق منو كيسمى أيضا دعيا

 َّ ىن نن ُّٱ
 خي حي ُّٱكقولو:  (ّ) َّحف جف مغ جغ ُّٱكقولو:  (ِ)

أف عمر كما ركاه الشافعي كمالك رضي ا عنهما  (ْ) َّٰذ  يي ىي مي
و حر ىكقاؿ: ، ٤با قيل لو إنو رجل صاّب رضي ا عنو أقر منبوذا ضائعا عند من التقطو

أم ُب بيت ا٤باؿ كما صرحت بو ركاية  (ٓ)لك كالؤه أم تربيتو كحفظو كعلينا نفقتو
ك٤بناسبتو للقطو ُب الضياع أدرج معها ٙبت باب كاحد الفَباقهما ُب كثّب ، (ٔ)البيهقي

ل كأركانو ثبلثة صالَبٝبة بالف (ٕ)زاد ا٤بصنف، ما مرعلم ٩با يأٌب مع يمن ا٤بسائل كما 

                                                           

غّبه.  إٔب كنسبو ابنو فدعاه رجل تبناه الذم ا٤بتبِب: أيضا نسبو، كالدعي ُب : ا٤بتهمالدعي(  ُ) 
 (ِٕ/ّانظر: هتذيب اللغة )

 (ٕٕسورة ا٢بج: )( ِ) 

 (ِسورة ا٤بائدة: )( ّ) 

 (ِّسورة ا٤بائدة: )( ْ) 

 كا٤بكاتب كا٤بدبر كالوالء العتق ٝبيلة ُب كتاب أيب بن أخرجو الشافعي من حديث سنْب( ٓ) 
 .(َُِٖبرقم ) (ُٓ/ّا٤بلكة باب كالء ا٤بنبوذ ) كحسن

 تركو ٯبوز ال كأنو ا٤بنبوذ التقاط ٝبيلة ُب كتاب اللقطة باب أيب بن أخرجو من حديث سنْب( ٔ) 
 (ِّ/ٔ، قاؿ األلباين: صحيح. انظر: إركاء الغليل )(ُُِّّبرقم ) (ِّّ/ٔضائعا )

 ( َِٓ/ِالناكم )إخبلص (  ٕ) 
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ملتقط كلقيط كالتقاط األكؿ ا٤بلتقط كشرطو إسبلـ ُب مسلم كتكليف كحرية كعدالة كلو 
من يأٌب ألنو كالية تثبت  (لحر عدؿ رشيد لقط) مستورة على ما يأٌب كرشد فحينئذ

فبل يصح من كافر ُب لقيط  االختيار فاعتب فيو ذلك كسائر الواليات (ُ)] الغّب [على
٧بكـو بإسبلمو ألنو ال يليو ٖببلؼ اكـو بكفره كسيأٌب كال من غّب مكلف كال من 
قن ببل إذف كما يأٌب كال من فاسق كال من ٧بجور عليو بسفو كلو عدال فينزعو ا٢باكم 

َبقو  حالو كظاىر األمانة إف أراد سفرا بو ألنو ال يؤمن أف يسبمنهم ككذا ٩بن ٓب ٱبت
كيراؽ ُب ا٢بضر بإذف ا٢باكم سرا ال جهرا لئبل يتأذل فإف كثق بو فكعدؿ فبل يبع منو 

ال يعلم لو كافل فإف فقد النبذ كجب رده إٔب  (منبوذ) كال يراقب الثاين اللقيط كىو كل
القاضي لقيامو مقاـ كافلو كسلمو إٔب من يقـو بو أك كجد لو كافل كلو ملتقطا كجب 

من أف  (ّ)كغّبه (ِ)عب بالصيب كما عبكا بو إشارة إٔب ما ذكره السبكيرده إليو كٓب ي
اَّنوف كالصيب كإ٭با ذكركا الصيب ألنو الغالب فخرج البالغ العاقل الستغنائو عن ا٢بفظ 

 (ميز) كاف قد (وإف) معو [ أمُ/ّٗٔعلى التقاطو ] (بإشهاد) كيلتقط ا٤بنبوذ ا٤بذكور
ذا من زيادتو كللحر ا٤بذكور لقط ا٤بنبوذ كا٤بذكور كحينئذ ُّ ح٢باجتو إٔب التعهد كالتصري

ٕبفظو كرعايتو ألهنا ا٤بقصود من االلتقاط ال نفقتو كحضانتو ا٤بفصلة ُب  (تربيتو ) فعليو
اإلجارة ألف فيهما مشقة كمؤنة كبّبة فا٤براد بقو٥بم ىنا كحضانتو على ا٤بلتقط حفظو 

ُّا إٔب الَببية  (ٓ)عن بعيد كأصلو (ْ)ا٤بذكورة كما أفاده عدكؿ ا٤بصنف كتربيتو ال ا٢بضانة

                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب: سامي بن فراج ا٢بازمي  ّٖٕ - ّٕٕاإلبتهاج ص (  ِ) 

 ( ِّٕ/ِٙبرير الفتاكم )(  ّ) 

 ( َِٓ/ِإخبلص الناكم )(  ْ) 

  َْٓا٢باكم الصغّب ص ( ٓ) 
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فقوؿ الشارح عدؿ إليها لشمو٥با ٕبضانتو قبل التمييز ككفالتو بعده فيو نظر فإف عرض 
أك غّبه كإف قدر  (ُ)لو عجز عن حفظو كرعايتو سلمو للقاضي كلو تسليمو إليو لتـب

 (وفرضا) ،الثالث االلتقاط، بذه كرده إٔب ما كاف باالتفاؽعلى ذلك أيضا كٰبـر عليو ن
أم االلتقاط مع اإلشهاد كالَببية أك االلتقاط كاإلشهاد كالَببية الزمة لبللتقاط على 

 الكفاية حيث علم با٤بنبوذ ٝبع أم اثناف فأكثر كإال فعلى العْب.

أما األكؿ  (ِ)كينعم إف علم بو آخر قبل التقاطو األكؿ لزمو أيضا كما رجحو السب
فحفظ للنفس اَبمة عن ا٥ببلؾ كلقولو تعأب: ﴿كمن أحياىا فكأ٭با أحيا الناس 

كإ٭با ٓب ٯبب ، ٝبيعا﴾ إذ بإحيائها أسقط ا٢برج عن الناس فأحياىم بالنجاة من العذاب
، التقاط اللقطة ألف ا٤بغلب فيها االكتساب كالنفس ٛبيل إليو فهو كالوطء ُب النكاح

ين أعِب كجوب اإلشهاد على التقاط ا٤بلتقط لو كإف كاف ظاىر العدالة كىو من كأما الثا
زيادتو فخوفا من أف يسَبقو كإ٭با ٓب ٯبب على اللقطة ألف الغرض منها ا٤باؿ كاإلشهاد 

تو كنسبو فوجب اإلشهاد كما ُب يُب التصرؼ ا٤بإب مستحب كمن اللقيط حفظ حر 
كجوبو عليو  (ْ)كغّبه (ّ)كقيد ا٤باكردم، ملكوالنكاح كٯبب أيضا على ما معو لئبل يت

لم ا٢باكم لو فهو مستحب لو قطعا ألف التسلم ستقط بنفسو أما من لعو با٤بمعلى ما
] اما لفسقو بَبكو كىو ماصرح من ا٢باكم يغِب عنو كإذا ترؾ اإلشهاد انتزعو ا٢باكم منو

اصلو نظر كاما لتدليسو كقيده ٗبا اذا ٓب يكن لو تأكيل كُب الفسق من  (ٓ)بو الزركشي

                                                           

 (ُٓٗ/ُللغة العربية ا٤بعاصرة )اإلستياء. انظر: معجم ا كإظهار : التضجرالتـب(  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب: سامي بن فراج ا٢بازمي ّٖٕاإلبتهاج ص (  ِ) 

 (ّٕ/ٖا٢باكم الكبّب )(  ّ) 

 ( ِّٓ/ٕٕبر ا٤بذىب )(  ْ) 

 (ْٗٔ/ِالديباج ُب توضيح ا٤بنهاج )(  ٓ) 
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 ٯبوز االلتقاط (و)، (ِ)منو كاف ٓب يفسق كىذا اكٔب [ (ُ)فاقتضت مصلحة ا٤بنبوذ نزعو
من سيده كمثلو ما لو قرره  (بإذف) أك أمة شرط كونو عدال كسيدا فيما يظهر (لعبد)

إف على االلتقاط بعد علمو بو كيكوف السيد ىو ا٤بلتقط كالقن نائبو ُب األخذ كالَببية ف
 (ال مكاتب) تبع كليس لو أىليتو ٓب يأذف لو كال قرره انتزعو ا٢باكم منو ألف ا٢بضانة

 (ْ)خبلفا ٤با ُب ا٢باكم (ّ)فبل يصح التقاطو كإف أذف لو سيده كما قالو الشيخاف
ا٤بلتقط عن السيد بأف قاؿ لو التقط ٕب فيكوف السيد ىو  (ابةين الإ) كذلك  (ٓ)كغّبه

 (ٔ)كالتصريح ُّذا من زيادتو كال يصح التقاط مبعض كلو ُب نوبتو كما صححو الركياين
 كُب دينو كمسلم كذلحر رشيد عدؿ  (ولكافر) متأخركف كذلك أيضا (ٕ)كاعتمده ٝبع

أما ُب األكؿ فكما بْب الكافرين من ا٤بواالة كللذمي ك٫بوه التقاط ا٢بريب  (لقط كافر)
[ ال يقر ُب يده كما ٕبثو ِ/ّٗٔإذا خالفو ُب الدين ] نعم، ٖببلؼ العكس

كأما ُب الثانية فؤلف ا٤بسلم رٗبا كاف سببا ، النصراين كعكسو دالمتناع هتو  (ٖ)الزركشي
إذا ازدحم على منبوذ اثناف فأكثر فإف ٓب يأخذه كاحد منهما جعلو  (و) إلسبلمو

ألخذ كإف أخذه كاحد منهما ا٢باكم ُب يد من شاء كلو غّبٮبا إذ ال حق ٥بما قبل ا

                                                           

 ىنا هناية النسخة الظاىرية (  ُ) 

 ساقط من )أ((  ِ) 

 ( ُْٗ/ٓكضة الطالبْب )(، ر ُّٖ/ٔ) فتح العزيز(  ّ) 

  َْٓا٢باكم الصغّب ص (  ْ) 

 ٙبقيق الطالب/سعد الشهراين َْٖ(، شرح القونوم  ص َّْ/ْالوسيط )(  ٓ) 

 ( ٗٗٓ/ّ(، مغِب اتاج )ْٔٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٔ) 

 (ٗٗٓ/ّ(، مغِب اتاج )ْٔٗ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )ّٓ/ٔالنجم الوىاج )(  ٕ) 

 ٙبقيق/الطالب:  عبدالكرًن أبو حسْب ْْٖتكملة الكاُب ص السراج الوىاج (  ٖ) 
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باألخذ ال بالوقوؼ عليو إذ السابق باألخذ ىو األحق  (قدـ سابق) كٮبا أىل لبللتقاط
أك بلد كجد ُّا اللقيط  (مقيم بقرية) إف استويا سبقا بأف أخذاه معا قدـ (ثم) بو لسبقو

بو أقرب  عن بو منهما إٔب بادية أك قرية أك بلد ألف بقاءه بال الذم كجدظعلى من ي
مع نقلهما عن األصحاب ُب الصور  (ِ)كجعن ابن   (ُ)ما نقبله ذاإٔب حفظ نسبو كى

ُب األخّبين بناء على األصح أنو ٯبوز  (ّ)الثبلث أهنما يستوياف كماؿ إليو الرافعي
كمنع بناؤه على ما  (ٓ)جا٢بـر ٗبا قالو ابن ك (ْ)كاختار النوكم، للمنفرد نقلو إٔب بلده

بناء أف ٧بل جواز نقلو إذا ٓب يعارضو معارض كيؤيده نص ا٤بختصر على  (ٔ)ذكره الرافعي
، (ٖ)فزاد ذلك على أصلو (ٕ)أنو يقدـ ا٤بقيم على الظاعن مطلقا كمن ٍب تبعو ا٤بصنف

 (َُ)األصحاب ُب غّب األخّبة كاختار فيها مقالة ابن كج (ٗ)فإف قلت ٓب كافق النوكم
انو ٨بالف ٥بم  (ُُ)هم ٍب بْب ٖبتيار مقالة ابن كجا٤بخالفة ٥بم قلت ىو ا٭با نقل ذلك عن

ُب غّبىا ايضا الهنم اذ قدما فيها القركم ا٤بقيم عن البلدم الظاعن فاف قلت كيف 

                                                           

 ( ِّْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ّٕٖ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 ( َْٖ/ّحاشية الشربيِب على الغرر )(  ِ) 

 (ّٕٖ/ٔ) فتح العزيز(  ّ) 

 (ِّْ/ٓركضة الطالبْب )(  ْ) 

 (َْٖ/ّحاشية الشربيِب على الغرر )(  ٓ) 

 (ّٕٖ/ٔ) فتح العزيز(  ٔ) 

 (ُِٓ/ِإخبلص الناكم )(  ٕ) 

  َْٓا٢باكم الصغّب ص (  ٖ) 

 (ِّْ/ٓركضة الطالبْب )(ٗ) 

 (َْٖ/ّحاشية الشربيِب على الغرر )(  َُ) 

 (ُِٓ/ِإخبلص الناكم )(  ُُ) 
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قلت: ألهنم استندكا فيما قالوا إٔب ما  سوغ ٨بالفة االصحاب كاتباع مقالة البن كج
أجاب عنو بأف ٧بل  (ِ)من البناء السابق كقد علمت أف النوكم (ُ)أشار إليو الرافعي

رعايتو ُب ا٤بنفرد ألنو ٓب يعارضو أحد كأما عند ا٤بعارضة فقد ثبت لكل منهما حق 
القوؿ بو مع كجود ا٤برجح ضعيف ا٤بدرؾ بيوجب الَبجيح إف كجد سببو كإال فاالستواء 

ّبىا لوجود ا٤برجح ه كلو باقي غصرٰبا ُب األخّبة كاقتضا (ّ)جدا فلذا خالفهم النوكم
على قركم  (بلدي) إف ٓب يقم القركم كال البلدم بأف كانا مسافرين قدـ (ثم) ،اىرالظ

ألف البلد أرفق باللقيط من القرية كأحفظية النسب منتفية ُب كل منهما ككانت األرفقية 
إف ازدحم حضرم كبدكم أك بلدم  (و) الٍب بالبلد مرجحة ٥با إذا ٓب يعارضها ىنا شيء

بفتح ا٤بيم  (ةال مهلك) ُب حلة أك قبيلة أك ٫بوٮبا (باديةب) كقركم على لقيط كجداه
فيو من ىذه ا١بهة ال مطلقا فيقدـ أحدٮبا بالغُب ك٫بوه ٩با يأٌب كإف   (استويا ) كالبلـ

كاف البدكم مستحقا بناء على أنو يقر ُب يده لو كاف منفردا أما إذا كجداه ُّلكة 
من نقلو منها كىل يقدـ ىنا البلدم  فيقدـ ا٢بضرم كما أفاده من زيادتو ألنو ال بد

على القركم لذلك أك يستوياف ىنا أيضا ٧بل نظر كقضية ما يأٌب قريبا ترجيح الثاين 
كقضية ا٤بًب ترجيح األكؿ كقد يوجو بأنو ٤با كاف نقلو ىنا مضطرا إليو كاف ال ا٤بقتضي 

٤بعيشة الٍب ُب ٢بفظ النسب كىو ٧بل االلتقاط غّب منظور إليو فلم يعادؿ أصلحية ا
 (ْ)] ا٢بضرم على البدكم كال البلدم على القركم [البلد شيء فقدمت كإ٭با ٓب يقدـ

ُب ا٢بالة األكٔب أيضا كما ال يقدـ البلدم على القركم فيها كإف كانت البلد أصلح من 

                                                           

 (ّٕٖ/ٔ) فتح العزيز( ُ) 

 (ِّْ/ٓركضة الطالبْب ) (ِ) 

  ا٤برجع السابق( ّ) 

 ساقط من )أ(( ْ) 
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القرية ُب ا٤بعيشة كتعلم العلـو كٮبا أصلح من البادية ُب ذلك ألف ُب بقائو ُب ٧بلو كىو 
كللشارع بو مزيد اعتناء فساكل ، [ حفظ نسبو أك زيادتوُ/َّٕو القبيلة ُب البادية ]٫ب

عن ضياع النسب فيها  ابعد كألف القرية ٤با كانت لقلة أىلها، أصلحية ا٤بعيشة ك٫بوىا
عادؿ ذلك ما ُب البلدة من زيادة األصلحية كيؤيده ما مر من تقدًن ا٤بقيم بالقرية الٍب 

ن بو إٔب بلد ككجو التأبيد بو ما علم منهم أهنم يراعوف حفظ نسبو كجدهتا على الظاع
] كاف ا٢بفظ ٧بققا ىنا جعلوه مقتضي  لكن ٤با، كيقدمونو على أصلحية ا٤بعيشة ك٫بوىا

 ٕبثاندفاع بعلم بو ت (ُ)للتقدًن مضنونا ٍب جعلوه معادال لبلصلحية فتأمل ذلك كلو [
لت: يؤيده ما مر من نص ا٤بختصر كتعليلهم بعضهم تقدًن ا٤بقيم حٌب بالبادية فإف ق

السابق بأف بقاءه بال الذم كجدتو أقرب إٔب حفظ نسبو قلت: لكن ٤با ظهر ا٤بعُب 
فيها على  (ّ)كغّبه (ِ)ا٤بقتضي إلخراج ىذه الصورة من عمـو النص جرل ا٤بصنف

شأف االستواء كذلك ا٤بعُب ىو أف البادية ليست كا٢باضرة ُب حفظ النسب ألف من 
كأما القرية الٍب ىي ٧بلو ففيها ، أىلها االنتجاع كالبعد فعاد ٥با أصلحية ا٤بعيشة ك٫بوىا

تلك  (ْ)] زيادة [يقينا فلم ٲبكن أف يعادلو ٦برد سبأصل تلك األصلحية كحفظ الن
ألهنا ىنا أمر تابع كا٢بفظ مقصود فقدـ كٍب كل من أصل األصلحية كا٢بفظ ، األصلحية

 اقتضيا االستواء فإف قلت: قد تقرر أف من كجد بالقرية يقدـ بو مقصود فلما تعادال
ا٤بسافر البلدم على ا٤بسافر القركم كمن كجد بالبادية يستوياف فيو فأم فرؽ بْب 

 ا٤بسألتْب.

                                                           

 ساقط من )أ((  ُ) 

 ( ُِٓ/ِإخبلص الناكم )(  ِ) 

 ( ْٕٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 

 ساقط من )أ((  ْ) 
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تبعو كعليو يفرؽ بأف الْب  (ِ)كمن (ُ)قلت: ما ذكرت ىو ظاىر عبارة األصل
االلتقاط ُب أحفظية النسب كزادت البلد بأصلحية ا٤بنتقل إليهما ُب األكٔب مقارباف ل 

ىا كنقصها عن القرية ُب األحفظية كما مر ٦ببور بتلك األصلحية األكٔب و ا٤بعيشة فقدم
ألهنا أكفق لطبعو الذم ىو طبع ا٢باضرة كأما ُب الثانية فكل من الْب ا٤بنتقل  يوعالر با

اُب ما مر بل عند النظر إليهما ُب إليهما إٍب من ٧بل االلتقاط ال ُب إذنو حٌب ال ين
األحفظية ٤با مر من أف أىلها منتجعوف كيبعدكف غالبا أك ادعاء ُب األصلحية إذ ليست 
إحداٮبا أقرب لطبعو لكن القرية أحفظ كالبلد أصلح فوجد ُب كل عند النظر ل 

رجح ٩با إف استويا سبقا كغّبه بأف ٓب يوجد ُب أحدٮبا م (ثم) االلتقاط مرجح فاستويا
على فقّب ألنو قد يواسيو ٗبالو كألف الفقّب قد يشغلو طلب  (غني ) مر كإقامة قدـ

كال يقدـ األغُب على الغِب خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ ا٢باكم إال إف كاف  القوت عن ا٢بضانة
ألف حظ الطفل  أحدٮبا ٖبيبل كاآلخر جوادا فيقدـ ا١بواد كما قدـ الغِب على الفقّب

] كيؤخذ منو انو لو علم شح الغِب شحا مفرطا قدـ الفقّب الذم ليس كذلك أكثر عنده
 (ّ)عند استوائهما ُب اصل الغُب [ قدـ (و) ،عليو الف ا٢بفظ حينئذ عند الفقّب اكثر

 ّبال األزيد عدالة نظ (ْ)] للقيط[ بالتزكية على مستورىا منهما احتياطا (ةمعلـو عدال)
إف استويا ُب الصفات أك كاف أحدٮبا غنيا مستور العدالة كاآلخر  (ثم) ُب األغُبمر ما 

بينهما كإف كاف أحدٮبا ذكرا كاآلخر امرأة أك مسلما كاآلخر كافرا  (أقرع) فقّبا معلوما
لئلضرار باللقيط كال يَبؾ  وهتايؤاُب كافر كاختار اللقيط كلو ٩بيزا أحدٮبا لعدـ األكلوية كل

                                                           

  َْٓا٢باكم الصغّب ص (  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب:  سعد الشهراين ُّْشرح القونوم ص (  ِ) 

 ساقط من )أ((  ّ) 

 ساقط من )أ((  ْ) 
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كال ٱبرج عنهما ٤با فيو من إبطاؿ  عذر أك تعسر االجتماع على ا٢بضانةُب يدٮبا لت
كاألـ على األب ألف ا٤برعي ٍب   [ األنثى ُب ا٢بضانةِ/َّٕحقهما كإ٭با قدمت ]

كاالـ على االب الف ا٤برعي   ] قدمت االنثى ُب ا٢بضانة الشفقة كىي ُب األـ أًب كإ٭با
خّب ا٤بميز بْب أبويو لتعويلهم على ا٤بيل إليها أم كا٭با  (ُ)ٍب الشفقة كىي ُب االـ اًب [

تقدًن البصّب على األعمى ك السليم على  (ِ)عن الوالدة كىو معدـك ىنا كٕبث األذرعي
على غّبىا قاؿ: بل يتعْب تقدٲبها كا٤برضعة ، اَّذـك كاألبرص إف قيل بأىليتهم للحضانة

إذا ٓب يوجد غّبىا أك كاف الرجل ظاعنا كىي مقيمة ال سيما إذا ٓب يوجد لو شيء كٓب 
يتبع الرجل بأجرة ا٤برضعة كا٣بدمة كألحدٮبا ترؾ حقو قبل القرعة فينفرد بو اآلخر 

زا السكُب أك اللقيط جوا (ونقل) كما ال ٯبوز للمنفرد نقل حقو إٔب غّبه،  ٖببلفو بعدىا
إف أمنت ، لو من ذلك (إلى مثل) غّبىا من ٧بل االلتقاط بلدا كاف أك قرية أك بادية

كما مر لتقارب (ّ)] باطنا [الطريق كا٤بقصد كتواصلت األخبار ككاف الناقل عدال 
جاز نقلو ايضا بالشركط  (و) ] ككذا االكالف ُب تعليم العلـو كالصنائعالثبلثة ُب ا٤بعيشة 

كإف بعد  (لبلد) أم البادية كالقرية (ومنهما) (ْ)كاف بعدت [ (من بدو لقرية) ةا٤بذكور 
أم ال ٯبوز نقلو من قرية أك بلد إٔب بادية  (وال عكس) ببل انتفاء العلة اآلتية ُب قولو:

لو ما ٧بكال من بلد إٔب قرية كذلك ٣بشونة عيشها كفوات العلم بالدين كالصنغة فيهما ك 
أما إذا انتفى األمن أك ، ا٤براد منهما كإال جاز النقل النتفاء العلة ٓب يقربا ٕبيث يسهل

كلو كجده بدكم ُب حلة من ، تواصل اإلخبار أك العدالة الباطنة فبل ٯبوز النقل مطلقا

                                                           

 ساقط من )أ(( ُ) 

 ( ُٖٔ/ْقوت اتاج )( ِ) 

 ساقط من )أ(( ّ) 

 ط من )أ(ساق( ْ) 
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 ،بادية أقر بيده كإف كاف أىل حلتو ينتجعوف ألف أطراؼ البادية كمحاؿ البلد الواسع
كعْب  (ُ)كقيده األذرعي، كنفسو بل أكٔب ( الواستقل بحفظ م) من التقط لقيطا (و)

ٗبا إذا كاف عدال ٯبوز إببلغ ماؿ اليتيم عنده كللحاكم نزعو منو كخرج با٢بفظ التصرؼ 
كلو ٗبخاصمة مدعية فبل يستقل بو بل ال بد من إذف القاضي لو ُب ذلك كا٤باؿ الذم 

يعرؼ ٥با مستحق  بأف كجد فيها كحده كٓب (حوتو) أك خيمة (كدار) ٰبكم بكونو لو
 بستافأما لو كاف فيها لقيطاف أك لقيط كغّبه فيكوف ٥بما كالذم يتجو من كجهْب أف ال

الذم كجد فيو كالدار إف كاف سكن عادة كإال فبل ألف سكناىا تصرؼ كا٢بصوؿ فيو 
ينبغي  (ّ)بإطبلؽ أنو ال ٰبكم بو لو فيو نظر كُب الركضة (ِ)األنوار فجـزليس تصرفا 

أف ا٤براد ُّا  (ٓ)مدمن كبلـ ا٤باكر  (ْ)الضيعة ال ٰبكم لو ُّا كأخذ األذرعي القطع بأف
من لباس ك٢باؼ ك٫بوه كماؿ  (عليو) كجد (وما) ا٤بزرعة الٍب ٓب ٘بر عادة سكناىا

 ما كجد (و) ،دنانّب منثورة عليو كفوؽ فراشوك  ومربوط ُب ذلك ككيس مربوط بوسط
اشو أك بدكنو ككذا سائر ما يوجد ٙبت يده من فراش كدنانّب منثورة ٙبت فر  (تحتو)

كاختصاصو كذلك ألف لو يدا كاختصاصا كالبالغ كاألصل ا٢بربة ما ٓب يعرؼ غّبىا 
كمعُب كوف ذلك ما ال لو صبلحيتو للتصرؼ فيو عليو كدفع ا٤بنازع فيو ألنو طريق ٢بكم 

ٓب ٰبكم بأنو ُب ٧بل  (دفينا) حاؿ كوف ا٤بوجود ٙبتو (ال) ملكو ابتداء ةصحبالقاضي 
لو كما ُب البالغ إذ ال يقصد بالدفن الضم إٔب اللقيط أما إذا حكم بأف ال لو فالدفْب 

                                                           

 ( ُٖٓ/ْقوت اتاج )( ُ) 

 ( ِْْ/ِاألنوار )( ِ) 

 ( ِْْ/ٓركضة الطالبْب )( ّ) 

 ( ْٖٗ/ِأسُب ا٤بطالب )( ْ) 

 ( ّٔ/ٖا٢باكم الكبّب )( ٓ) 
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منو  (قريبا) ال حاؿ كونو (و) كجده (ّ)[(ِ)]كغّبه (ُ)لو أيضا كما صرح بو الدارمي
ا٤بكاف لو كإال فهو لو أيضا كما ب[ ُ/ُّٕعرفا كإف عد مستوليا عليو ما ٓب ٰبكم ]

إف كاف بعيدا ألنو ُب  انو لو فاألكجو حينئذ، (ٔ)كغّبه (ٓ)ُب نكتو (ْ)النوكم صرح بو
ملكو كقيد باليد لو كفارؽ ا٤بؤجر بقرب البالغ العاقل فإنو ٰبكم ٛبلكو لو مطلقا ألف لو 

كصحح ، (ٕ)رعاية كال أثر لرقعة مكتوبة قصدت بيده تدؿ على أف ا٤باؿ لو كذا قالوه
أنو لو كإف كاف دفنا بعيدا قاؿ  (ٗ)ها كقضية كبلـ اإلماـأف لو بقرينت (ٖ)الغزإب

دفن  انوإذ ا٢بداثة مشعرة ب، : كٰبسن أف نفرؽ بْب الدفن القدًن كا٢بديث(َُ)األذرعي
كينبغي أنو إذا كجدت الرقعة ُب نفس الدفن ، لو كا٤بوجود ٙبت فراشو على كجو األرض

ـز بأنو لو أكٔب بأنو لو كٕبث ا١بتقضى لو بو لقوة القرينة أك يكوف فيو خبلؼ مرتب ك 
كجد خيط متصل بالدفْب مربوط ببعض بدنو أك ثيابو يقضى لو بو كال شك فيو إذا 
انضمت الرقعة إليو كلو كانت دابة مربوطة ُب كسطو كعليها راكب فهي بينهما كما 

                                                           

 (ْٖٗ/ِ(، أسُب ا٤بطالب )َٔ/ٔالنجم الوىاج )(  ُ) 
  سْبٙبقيق/الطالب:  عبدالكرًن أبو ح ٖٗٓالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ِ) 

 ساقط من )أ((  ّ) 

 (  َْٗ/ّ(، الغرر البهية )ْٖٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ْ) 

للنوم، يقع ُب ٦بلد، كىو غّب التصحيح. انظر: طبقات الشافعية البن قاضي  التنبيو نكت(  ٓ) 
 (ُٔٓ/ِشهبة )

 ( َّٔ/ّٙبقيق/الطالب: عبدا سيف أٞبد، مغِب اتاج )َُْٓاإلسعاد ص (  ٔ) 

 (ْٖٗ/ِ ا٤بطالب )أسُب(  ٕ) 

 ( َّٕ/ْالوسيط )(  ٖ) 

 ( َٓٓ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ٗ) 

 (ُِٗ/ْقوت اتاج )(  َُ) 
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أف بأنو كجو كا٤بذىب  (ْ)لكن اعَبضو األذرعي (ّ)كأقراه (ِ)عن ابن كج (ُ)نقلو الشيخاف
اليد للراكب كما لو كاف معو سائق لتماـ استيبلئو كقد ٯباب بأف العادة جرت بأف 
السائق يكوف آلة للراكب كمعينا لو فبل بد لو معو ٖببلؼ ما ىنا فإف ربطها بوسط 

فقسمت ، الطفل قرينة ظاىرة على أف لو فيها يدا كيد الراكب ليست معارضة ٥با
ٗبا مر أك بغّبه كموقوؼ على اللقطاء أك عليو  ابتثإذا كاف اللقيط ماؿ  (و) ،بينهما

 أك موصى لو بو أك ٥بم بو أك موىوب لو كيقبل لو القاضي من ذلك ما ٰبتاج للقبوؿ
ده أم بإذنو ألف كالية ا٤باؿ ال تثبت جك  (بقاض) ألنو غِب (منو) عليو ا٤بلتقط (أنفق)

اٙباد القابض كا٤بقبض ال : ك (ٓ)قاؿ الرافعي، فاألجنيب أكٔب، لقريب غّب األب كا١بد
فإف أنفق ، يتحقق ىنا بل ىو كقيم اليتيم يأذف لو القاضي ُب اإلنفاؽ عليو من مالو

نعم إف كاف ، بغّب إذنو مع كجوده ضمن كما لو أنفق كديعة يتيم كانت عنده استقبلال
 مالو طعاما فقدمو لو فأكلو ٓب يضمنو كما ٕبث قياسا على نظّبه من الغصب بل أكٔب

إف ٓب ٲبكنو استيذاف القاضي أنفق عليو منو للضركرة كال ٯبب دفعو إٔب أمْب لينفق  (مث)
كاعَبض بأف  (ٕ)٦بلي نع (ٔ)كجوبا باإلنفاؽ كل مرة كما نقلو ابن الرفعة (أشهد) عليو ك

فإف ٓب يشهد مع اإلمكاف ضمن كلو أسرؼ من أذف ، الظاىر خبلفو ٤با فيو من ا٣بركج
                                                           

 ( ِْٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َّٗ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

(، ْٖٗ/ِٙبقيق/الطالب: سامي بن فراج ا٢بازمي، أسُب ا٤بطالب ) َْْاإلبتهاج ص (  ِ) 
 ( ِْٓ/ٓهناية اتاج )

 (ِْٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َّٗ/ٔ) لعزيزفتح ا(  ّ) 

 ( ُّٗ/ْقوت اتاج )(  ْ) 

 ( ّْٗ/ٔ) فتح العزيز(  ٓ) 

 ( ّْٕ/ُُكفاية النبيو )(  ٔ) 

 ( َْٗ/ّ(، الغرر البهية )ْٗٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٕ) 
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ضمن الزائد كقَب عليو منع منو فإف كاف ا٤بأذكف لو غّب ا٤بلتقط  لو القاضي ُب اإلنفاؽ
كسلم ما أنفقو للملتقط فقرار ضماف الزائد عليو ٢بصوؿ الباقي ُب يده كيصدؽ بيمينو 
ُب دعول إنفاؽ باإلذف لعذر الئق ك٤با فوقو بالنسب النقطاع مطالبتو بعينو ٍب يغـر 

لو ماؿ عاـ كال خاص على ا٤بوقوؼ على  أم نفقة اللقيط إذا ٓب يكن (ثم ىي) ،بدلو
٣ببلفو كألنو ٓب يتحقق  (ِ)كرد ترجيح السبكي (ُ)الفقراء إف كجد كما رجحو األذرعي

اتصافو بصفة الفقر فقاؿ: ال يشَبط ُب الصرؼ إٔب من ظاىره الفقر ٙبققو بل يكفي 
 [ِ/ُّٕ] (ّ)ٍب ىي كإف حكم بكفر اللقيط كما صححو الشيخاف، ظاىر ا٢باؿ

رجوع قياسا على البالغ ا٤بعسر بل أكٔب كنازع  من سهم ا٤بصاّب ببل (لى بيت الماؿع)
الذم جـز بو  (ٔ)مقيما ذكر ُب الكافر بأنو خبلؼ النص (ٓ)كغّبه (ْ)األذرعي
بأف ماؿ بيت ا٤باؿ مصركؼ لصاّب ا٤بسلمْب فقط فعليو إذا ٓب  (ٖ)كغّبه (ٕ)ا٤باكردم

ف الذميْب الذين كجد بْب أظهرىم كيقسط نفقتو يتبع أحد بنفقتو ١بمع اإلماـ أعيا
إف عدـ بيت ا٤باؿ بأف ٓب يكن فيو ماؿ  (ثم) عليهم ك٥بم الرجوع ُّا كما يعلم ٩با يأٌب

أك ٍب ما ىو أىم كسد ثغر يعظم ضرره لو ترؾ أك حالت الظلمة دكنو اقَبض عليو 
أيسر فإف تعذر  (هبلد) أم بلد شاء لكنو من أغنياء (من أغنياء) اإلماـ أك نائبو

                                                           

 ( ُُٗ/ْقوت اتاج )(  ُ) 

 ٙبقيق/الطالب: سامي بن فراج ا٢بازمي   َْٕاإلبتهاج ص (  ِ) 

 ( ّْٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َْٔ/ٔ) فتح العزيز(  ّ) 

 ( ُٔٗ/ْقوت اتاج )(  ْ) 

 ( ْٕٔ/ُُكفاية النبيو )(  ٓ) 

 ( َُٗ/ْاألـ )(  ٔ) 

 ( ْْ/ٖا٢باكم الكبّب )(  ٕ) 

 ( َّٔ/ٕٕبر ا٤بذىب )(  ٖ) 
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االقَباض قسط النفقة على األغنياء قرضا كجعل نفسو منهم فإف تعذر استيعاُّم 
 قسطها على من يراه منهم باجتهاده فإف استوكا ُب اجتهاده ٚبّب كقولو: من ساقط من

ال إنفاؽ كاجب من غّب عوض   (إقراض) كعلم ٩با تقرر أهنا منهم ُب كل األحواؿ فسخ
ـ للمضطر بعوض فيثبت ٥بم الرجوع على سيده كإف ظهر لو كما ٯبب بذؿ الطعا

 (ّ)عن الرافعي (ِ)كنقلو النوكم، متقدموف (ُ)سيده ككذا على قريبو كما قالو ٝبع
بأف  (ٓ)كغّبه (ْ)كتضعيفو لو بأف نفقة القريب تسقط ٗبضي الزماف كأجاب عنو األذرعي

يلزمو ثبت الرجوع كال تسقط النفقة كقعت فرضا بإذف ا٢باكم كىو إذا اقَبضها على من 
ط لقينفسو بأف ما ذكره كإف سلم ال يتأتى ُب ال (ٔ)ٗبضي الزماف كما صرح بو النوكم

فارؽ غّبه تتعذر معرفة منفعتو فإذا باف لو منفق رجع عليو من غّب فرض القاضي  النو
و للضركرة كما قالوه فيما لو ادعى اثناف نسب مولود كزعت النفقة عليهما ٍب ظهر أن

ابن أحدٮبا رجع عليو اآلخر ٗبا أنفق كٯباب عن األكؿ بأنا ال نسلم أف النفقة كقعت 
فرضا من ا٢باكم كإ٭با غاية األمر أنو أمره بو كال يلـز من ذلك كوهنا فرضا بالنسبة إٔب 

] اف اراد بو انو  كعن الثاين بأف ما ذكر فيو مبِب على، من تسقط نفقتو ٗبضي الزماف
إطبلؽ الرجوع ُب ا٤بسألة ا٤بقيس عليها كىي ما لو رعيا  (ٕ)اكم [خبل عن اذف ا٢ب

                                                           

قوت ٙبقيق/الطالب: سامي بن فراج ا٢بازمي،  َْٖ(، اإلبتهاج ص ّٗ/ٖا٢باكم الكبّب )(  ُ) 
 ( ُٕٗ/ْاتاج )

 ( ِْٓ/ٓركضة الطالبْب )(  ِ) 

   ( ُّٗ/ٔ) فتح العزيز (ّ) 

 (ُٕٗ/ْقوت اتاج )(  ْ) 
  ٙبقيق/الطالب:  عبدالكرًن أبو حسْب ْٖٔالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ٓ) 

 (ِْٓ/ٓركضة الطالبْب )(  ٔ) 
 ساقط من )أ((  ٕ) 
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نسب مولود كليس كذلك بل شرط رجوع من يلحقو الولد أف يكوف قد أنفق بإذف 
ُب الباب الثاين من العدد كقياس قو٥بم إف نفقة الرقيق  (ُ)ا٢باكم كما قيده الرافعي

فإف فرؽ فكأنو تكوف نفقة  تسقط ٗبضي الزماف أف السيد كالقريب ُب ٝبيع ما ذكر
الرجوع على السيد دكف  (ِ)فجاز عند النوكم، الرقيق أقول لتقدٲبها على نفقة القريب

ك٥بم الرجوع عليو إف ظهر لو ماؿ كاكتسبو فإف ٓب يظهر لو شيء كٓب يكن لو  ، القريب
كسب قضى من سهم الفقراء أك ا٤بساكْب أك الغارمْب ال من سهم ا٤بصاّب العتنائو 

 (ّ)لك كإف حصل ُب بيت ا٤باؿ ماؿ قبل بلوغو كيساره قضى منو كذا ذكره الشيخافبذ
كنظر ُب تقييدىا بقبل البلوغ كاستشكل ذلك القضاء بأنو إذا ٓب يظهر ماؿ كال كسب 

عنو بأف كبلمهم ٧بلو إذا  (ْ)تبْب أف النفقة ٓب تكن قرضا فبل رجوع ُّا كأجاب شيخنا
فإف علمناه فظاىر أنو ال رجوع كما لو افتقر رجل  ٓب يعلم أنو ال شيء لو من ذلك

سر كما صرح ا اي[ باإلنفاؽ عليو ال رجوع عليو إذُ/ِّٕكحكم حاكم على األغنياء ]
] دينهما ما ذكره ُب ا٤بسكْب كالفقّب بأهنما ال يقضى استشكل ايضاك  (ٓ)بو ُب األنوار

ا٤بصركؼ  قها فيملكافمن ذلك كأجيب بأنو يصرؼ إليهما قدر كفايتهما كما فو  (ٔ)[
فإذا ملكاه صرؼ الفاضل من قدر كفايتهما إٔب الدين كللقاضي أف يأذف للملتقط ُب 

 (و) ،د الضالةجمثلو كابو ك ّبجع ل لبلقَباض اإلنفاؽ اللقيط من ماؿ نفسو إذا احتيج

                                                           

 ( َْٕ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 (ِْٔ -ِْٓ/ٓكضة الطالبْب )ر (  ِ) 

 (ِْٔ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُّٗ/ٔ) فتح العزيز(  ّ) 

 ( ْٖٗ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ْ) 

 ( ِْٓ/ِاألنوار )(  ٓ) 

 ساقط من )أ((  ٔ) 
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، اللقيط أربعة األكؿ إسبلمو كىو إما با٤بباشرة كإما بالتبعية احكاـ اللقيط اعلم أف
كؿ شرطو التكليف فبل يصح إسبلـ غّب ا٤بكلف كلو صبيا ٩بيزا كما مر ُب ا٢بجر فاأل

 (ُ)كغّبىا من العبادات كما دؿ عليو كبلـ الشافعيمن الصبلة  فبل ٭بنعو كمع ذلك
كمر أف أطفاؿ ا٤بشركْب ، كيدخل بو ا١بنة قطعا لصحتو منو باطنا أم بالنسبة إٔب اآلخرة

كيندب أف ٰباؿ بينو كبْب أىلو ، بلـ يدخلوهنا على األصحإذا ماتوا كٓب يتلفظوا باإلس
عية الدار كالقرابة تبهم كالثاين ثبلثة أنواع يفإف كصف كفرا بعد بلوغو ىدد فإف أصر رد ال

اإلسبلـ كىي الٍب يسكنها  بدار (لقيط) كالثاين كاألكؿ ىو ا٤بتعلق باللقيط فإذا كجد
ا٤بسلموف كأقركىا بيد الكفار أك كانوا ا٤بسلموف كإف كاف فيها أىل ذمة أك فتحها 

يسكنوهنا ٍب جبلىم الكفار عنها أك بدار الكفر كىو ما عدا ذلك بأف استؤب عليها 
من ) كونو (جوز) الكفار من غّب صلح كال جزية كٓب تكن للمسلمْب قبل ذلك ك

 بأف كاف ٍب مسلم ٲبكن أف يكوف كلده كلو نفاه أك كاف تاجرا أك أسّبا فهو (مسلم
أما إذا ٓب يكن  عليو تغليبا لئلسبلـ ك٣بب أٞبد كغّبه: اإلسبلـ يعلو كال يعلى (مسلم)

أنو ال  (ّ)كالتنبيو (ِ)كأفهم كبلمو تبعا لعبارة ا٤بنهاج، ٍب مسلم ٲبكن أف يكوف منو فكافر
الكفر كاإلسبلـ فبل فرؽ بْب ا٤بقيم كا٤بسافر الذم  داريشَبط سكُب ا٤بسلم بالنسبة ل

يفهم اشَباطها فبل ٰبكم بإسبلـ من كجد ل اجتاز بو  (ْ)الرحيل ككبلـ أصلو نزؿ بنيو
على ذلك كاألكجو خبلؼ  (ٓ)القونوم همسلم أك أقاـ بو إقامة يسّبة من غّب سكُب كأقر 

                                                           

 (َِٓ/ٖ) ا٤بطلب هناية(، َُِ، َّ/ِ) األـ(  ُ) 

 ُٕٕا٤بنهاج ص (  ِ) 

  ُّّالتنبيو ص (  ّ) 

  َْٔا٢باكم الصغّب ص (  ْ) 

 ٙبقيق/الطالب:  سعد الشهراين َِْشرح القونوم ص (  ٓ) 
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من االكتفاء ُب دار اإلسبلـ  (ُ)ما اقتضتو العبارتاف كىو ما اقتضاه كبلـ الشيخْب
اط السكُب ُب دار الكفر فبل أثر فيها للمختارين  با٤بختار تغليبا ٢برمتها كاشَب 

من اشَباط كجود اللقيط ُب دار  (ّ)كما اقتضاه كبلـ ا٢باكم (ِ)كابوسْب ُب ا٤بطامّب
ا٤بسلم الٍب ىو ساكن فيها ليس مرادا بل الشرط كجوده ببلده ال داره كلو اختلف ملل 

أم غّب  (كطفل)كٰبكم بإسبلـ من ذكر ، م إٔب اإلسبلـُّأىل البقعة جعل من أقر 
مسلم كإف بعد كٓب يكن كارثا كلو كاف  (أصولو حدأ) البالغ كمثلو اَّنوف كإف طرأ جنونو
خبلفو فيحكم  (ٔ)كالسبكي (ٓ)كإف رجح ابن الرفعة (ْ)األقرب حيا كما رجحو الشيخاف

ا كلو كلد كافر فحدث للكافر أك مات مسلم العلوؽ كإف أسلم بعد، بإسبلمو تبعا لو
ألنو جزء من مسلم كأف  (ٖ)متأخركف كإف توقف فيو السبكي (ٕ)كلد كما اعتمده ٝبع

التبعية للفرعية كىي ال ٚبتلف ٗبا ذكر كإ٭با ٓب يقل ٗبقتضى ذلك من إسبلـ ٝبيع 
د جألف الكبلـ ُب  (ٗ)قاؿ السبكي، صلى ا عليو كسلم األطفاؿ بإسبلـ جدىم آدـ

[  ٕبيث ٰبصل بينهما التوارث كألف تبعيتو ُب اليهودية ِ/ِّٕيعرؼ النسب إليو ]
                                                           

 (  ّْْ-ّّْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )َْْ-َّْ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

ا٢ببوب.  فيها أسافلها، ٚببأ األرض، يوسع ٙبت ا٢بفّبة: ، كىي(: ٝبع )مطمورةا٤بطامّب(  ِ) 
 (ّّْ/ُِانظر: تاج العركس )

 َْٔا٢باكم الصغّب ص (  ّ) 

 ( َّْ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ّٖٗ/ٔ) فتح العزيز(  ْ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبداللطيف العلي  ُِٕا٤بطلب العإب ص (  ٓ) 

 ٙبقيق/الطالب: سامي بن فراج ا٢بازمي  ِْٕاإلبتهاج ص (  ٔ) 

 ( ََٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٕ) 

 بن فراج ا٢بازمي ٙبقيق/الطالب: سامي ِْٖ - ِْٕاإلبتهاج ص (  ٖ) 

 ا٤بصدر السابق (  ٗ) 
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كالعلتْب  كالنصرانية حكم جديد ٣بب إ٭با أبواه يهودانو أك ينصرانو كقضية إطبلقهم
 ام (أو من) ا٤بذكورتْب أنو ال فرؽ بْب كوف ا٤بسلم حرا كالبالغ رقيقا كعكسو كىو ظاىر

 (ُ)كحده أك مع ذمي كما قالو القاضي (ده مسلمحو  سباه) مثلو أيضا اَّنوفصيب ك 
كإف كاف ا٤بسلم ٦بنونا صغّبا فيحكم بإسبلمو تبعا للسايب ُب األكؿ ألف لو ، (ِ)كغّبه

ككاف  (ّ)حريتو عليو كالية كليس معو من ىو أقرب إليو منو فتبعو كاألب قاؿ اإلماـ
يد السايب  ان ٙبتا كليا فعدـ عما كاف كافتتح لو كجودالسايب ٤با أبطل حريتو قلبو قلب

كخرج ، ا٤بسلمْب كتغليبا ٢بكم اإلسبلـ ُب الثانية توليده بْب االبوين ككاليتو فأشبو
بوحده ما لو سيب مع أحد أصولو ُب جيش كاحد فيتبعو ُب دينو كإف اختلف سابيهما 

كٗبسلم ، إ٭با تثبت ُب ابتداء السيبألف تبعية األصل أقول كال تؤثر قوتو بعد ألف التبعية 
من أىل  ما لو سباه ذمي فبل ٰبكم بإسبلمو بل ىو على دين سابيو ألف كوف الذمي

كألف تبعية الدار إ٭با تؤثر ُب  نسبو دار اإلسبلـ ٓب يؤثر فيو كال ُب أكالده فكيف يؤثر ُب
من مسلم ٓب يتبعو لفوات كقت التبعية  لذميحق من ال يعرؼ حالو كال نسبو كلو باعو ا

ابتداء كما مر كٓب تثبت كلو أسلم أحد أصوؿ ىذا ا٤بسيب ٓب يتبعو على  تثبت ألهنا إ٭با
للحكم بكفره تبعا لسابيو كفيو كقفة فإف تبعية األصوؿ  (ُ()ْ)ما اقتضاه كبلـ ا٢بليمي

                                                           

 ( َٖٔ/ّ(، مغِب اتاج )ّٕ/ٔالنجم الوىاج )(  ُ) 

 (ّٓٓ/ٔ(، حاشية الشركاين على التحفة )ْٖٓ/ٓهناية اتاج )(  ِ) 

 ( َّٓ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ّ) 

 كالـ، ا٤بعركؼ مفتوحة مهملة ، ٕباءا٢بسْب بن ا٢بسن بن ٧بمد بن حليم الٌلو عبد أبو(  ْ) 
 القٌفاؿ: استاذيو بعد كآدُّم، كأنظرىم النهر كراء ٗبا الشافعٌيْب شيخ ، كاف(با٢بليمي)

 ثبلث سنة كثلثمائة، كمات كثبلثْب ٜباف سنة ببخارل، كقيل: ٔبرجاف كاألكدين، كلد الشاشي
-ُْٗ/ُاألكؿ. انظر: طبقات الشافعية لئلسنوم ) ربيع ُب كقيل كأربعمائة، كقيل: ٔبمادل

ُٗٓ) 
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اكـو بإسبلمو بتبعية  (وإف كفر) أثّبىا كإف تأخرتأقول من تبعية السايب فالقياس ت
بأف كاف ُب الدار كافر  (إف أمكن) ال مرتد (فأصلي) الدار بأف بلغ كأفصح بالكفر

ٲبكن كونو منو كإف ٓب يكن ساكنا ُّا كما أفهمو كبلمو تغليبا ٢برمة الدار نظّب ما مر 
إرثو من قريبو ا٤بسلم كمنع  فيقر على كفره كينقص ما أمضيناه من أحكاـ اإلسبلـ من

إرثو من قريبو الكافر كجواز إعتاقو عن الكفارة إف كاف رقيقا ك٫بو ذلك ٩با جرل بو ُب 
الصغر أك بعد البلوغ كقبل اإلفصاح بالكفر أما إذا ٓب ٲبكن بأف ٲبحض ا٤بسلموف بالدار 

كأقره أما إذا  (ّ)عن ا٤باكردم (ِ)كٓب ٲبكن كونو من كافر أصلي فهو مرتد كما ُب الكفاية
كٮبا اكـو بإسبلمو  (ال ىذاف) ح بكفر فتستمر أيضا أحكاـ اإلسبلـ عليوصٓب يف

تبعا ألحد أصولو كاكـو بو تبعا لسابيو بأف أحدٮبا إذا بلغ ككصف كفرا كاف مرتدا 
فبل ينقض األحكاـ ا١بارية عليو قبل ا٢بكم بردتو من إرث كغّبه ألنو كاف مسلما ظاىرا 

 زـك٦ب وٖببلؼ ما إذا قلنا إنو كافر أصلي كإ٭با ٓب نقل بو ىنا ألف ا٢بكم بإسبلم كباطنا
بو لكونو على علم منا ٕبقيقة حالو ٖببلفو ُب تابع الدار السابق لبنائو على ظاىرىا فإذا 

: تبعية الدار (ْ)أعرب عن نفسو بالكفر تبْب خبلؼ ما ظنناه كبذلك اتضح معُب قو٥بم
 لغ كأقر بالرؽ قبل كإف حكم ٕبريتو بناء على الظاىر كما يأٌبكمن ٍب لو ب، ضعيفة

أم ادعى نسبو فتبعو  (ادعاه) أك ٫بوه (بذمي) اللقيط اكـو بإسبلمو بالدار (ولحق)
[ ُ/ّْٕأنو ] (حتى يثبت) فبل يتبعو فيو ٗبجرد االستلحاؽ بل (ال في كفر) ُب نسب

                                                           

 ( َُٓ/ِ(، حاشية الرملي على األسُب )ّٕ/ٔ(، النجم الوىاج )َُِ/ْقوت اتاج )( ُ) 

 ( ّّٔ/ٕ(، ككذلك نقلو عنو الركياين ُب البحر )َُٓ/ُُكفاية النبيو )( ِ) 

 ( ْٔ/ٖا٢باكم الكبّب )( ّ) 

(، مغِب اتاج ُّْ/ّ(، الغرر البهية )َُٓ/ِأسُب ا٤بطالب ) (،َِْ/ٔ) فتح العزيز( ْ) 
(ّ/َٔٔ ) 
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ا ظنناه إذ تبعية الدار ضعيفة كألف الغالب  ابنو فيتبعو حينئذ ُب الكفر أيضا كيرتفع ما كن
كفر كلد الكافر كإ٭با ٓب يتبعو فيو قبل اإلثبات كإف ٢بقو بقائف أك انتسابو إليو بشرطو 
الحتماؿ أنو من مسلمة كألنو حكم بإسبلمو كال يغّب ٦برد الدعول كما ُب إسبلمو بعد 

نة لو عليو ٍب إذا بلغ كٰباؿ بينهما كما لو كصف ا٤بميز اإلسبلـ فبل حضا، البلوغ
أك انتسب ىو إليو ٢بقو  تنبهدد لعلو يسلم كلو أ٢بقو القائف ي قرر لكنو ككصف الكفر

أم  (وىو) الثاين حرتو كرقو، نسبا ُب النسب ككاف حرا الحتماؿ أنو كلد من حرة
إف ٓب يدع أحد رقو كال أقر ىو على نفسو بالرؽ كىو أىل لذلك كما يأٌب  (حر) اللقيط

ىنا ألف األصل كالغالب ُب الناس ا٢برية ك٧بلو كما نبو عليو  (ُ)بو أصلوكصرح 
إف كجد ٗبحل ٰبكم فيو بإسبلمو أك بغّبه كٍب ذمي كإال كاف رقيقا ألنو  (ِ)البلقيِب

بأنو ٰبتمل  ح٧بكـو بكفره كدار ا٢برب تقتضي اسَبقاؽ الصبياف كالنساء كاعَبضو الشار 
 قها كبأف ٧بل ما ذكر ُب دار ا٢برب فيمن عرؼ نسبوليها ٍب عتحريب ع حرية أمو لغلبة

]كفيو نظر كاالكٔب رده ٗبنع اف دار ا٢برب تقتضي ملكو قبل االسر فاألكجو اف ٦برد  
كونو بدار ا٢برب اليقتضي رقو فاذا اخذه على جهة االلتقاط حكم ٕبريتو الف اخذه 

كبلـ على ذلك على كيأٌب آخر الباب معظم ال  (ّ)ُّذا القصد صارؼ عن االسَبقاؽ[
ُب كوف األصل ا٢برية بقو٥بم: يبحث  (ْ)كمنازعة الزركشي، كجو يعم غّب اللقيط أيضا

كقولو: لو باع عبده البالغ كىو ساكت ثبت ملكو مردكد ، القاضي عن حرية الشاىدين

                                                           

 َْٔا٢باكم الصغّب ص (  ُ) 

 ( ِٖٔ/ِالتدريب )(  ِ) 

 ساقط من )أ((  ّ) 

ٓب أجد ىذا عن الزركشي، بل كجدت ُب السراج القوؿ بأف األصل ا٢برية. انظر: السراج (  ْ) 
 /الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب ٙبقيق ٕٖٗ، ص ٖٔٓالوىاج تكملة الكاُب ص 
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بأف البحث ُب الصورة إ٭با ىو احتياط ال لكونو األصل الرؽ كالسكوت إ٭با ىو قرينة 
دلت عليو اليد من ا٤بلك كيَبتب على ا٢بكم ٕبرية اللقيط ا٢بكم لو ٤بلك ما عاضدة ٤با 

 (ويقتص) ُب يده كيضمن من تسلفو فيؤخذ بدلو كيصرؼ إليو الثالث ا١بناية منو كعليو
عليو بقطع ك٫بوه إف أفصح باإلسبلـ  جِبلقيط حكم بإسبلمو كحريتو من حر مسلم 

ألف االستحقاؽ ُب ، (ُ)اآلٌب دكف كبلـ أصلوبعد بلوغو ككاف عاقبل كما أفاده كبلمو 
كقد يريد  تشفيالقصاص لو ال للمسلمْب فليس ذلك لئلماـ ألف اللقيط قد يريد ال

العفو فبل يفوت عليو ٖببلفو قبل البلوغ أك اإلفاقة فيحبس قاطع طرفو قبل أحدٮبا إليو 
 النفس اآلٌبكٖببلؼ ما إذا ٓب يفصح باإلسبلـ كتعذرت مراجعتو كنظّبه ُب قصاص 

قتلو عمدا عدكانا أم لئلماـ أف يقتل قاتلو قبل  (من حر مسلم) كلو (ويقتص بو)
البلوغ إف شاء ألنو حر مسلم معصـو كلو العفو عنو على ماؿ إف رأل ا٤بصلحة ُب 
العفو كإال التحق با٢بدكد ا٤بتحتمة كليس لو العفو ٦بانا ألنو على خبلؼ مصلحة 

ال إف بلغ ) ،و أيضا إذا بلغ كأفصح بكلمة اإلسبلـكلو االقتصاص ب، ا٤بسلمْب
 (ِ)عن اإلفصاح باإلسبلـ بعد التمكن منو فبل يقتص بو كما ُب البياف (وسكت

كىو موافق  (ٔ)ُب تصحيحو كصوبو اإلسنوم (ٓ)كصححو النوكم (ْ)عن النص (ّ)كغّبه

                                                           

  َْٔا٢باكم الصغّب ص (  ُ) 

 ( ْٓ/ٖالبياف )(  ِ) 

  ُّٓالتنبيو ص (  ّ) 

 (ْٓ/ٖ، البياف )ُّٓالتنبيو ص (  ْ) 

 ( ُْْ/ُتصحيح التنبيو ) (ٓ) 

 ( َّٕ/ٔا٤بهمات )(  ٔ) 
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فيما ذكر بل من أنو ال قصاص بقتل اكـو بإسبلمو بتبعية غّب الدار  (ُ)٤با صححوه
بناء  (ْ)كال يناُب ذلك خبلفا ٤با زعمو اإلسنوم (ّ)كغّبه (ِ)أكٔب كما قالو العمراين

ا٣ببلؼ فيو على ا٣ببلؼ ُب قتلو قبل البلوغ ألنو ال يلـز منو االٙباد ُب  (ٓ)الشيخْب
ارهتما بالتصحيح على أنو كإف سلم ففي كبلمهما ما يؤذف باختبلؼ الَبجيح كع

، البلوغ كقبل اإلفصاح على ا٣ببلؼ كقيل: ال ٯبب قطعنا قبلل [ فإف قتِ/ّْٕ]
، كالغالب ُب ذات القولْب أف يرجح منهم القوؿ ا٤بقطوع بو ُب الطريقة األخرل، انتهى

كألف حكم ، كىو ىنا عدـ الوجوب كما علمت كذلك صيانة للدـ مع احتماؿ الكفر
 (بل) القصاص رءشبهو ُب د افكالتبعية أبطل بالبلوغ كٓب يثبت اإلسبلـ باالستقبلؿ ف

ألنو إف ثبت ا٢بكم بإسبلمو كحريتو كٓب يثبت الكفر بعده كفارؽ عدـ  (دية) ٘بب
كجوب القود بأف حق الدـ عن مالو ما ال ٰبتاط للماؿ أما إذا قتل خطأ أك شبو عمد 

ل ففيو دية كاملة كتوضع ىي كالدية الواجبة بالعمد ُب بيت ا٤باؿ كما يأٌب كيقتل إف قت
وحد ) مكافئا لو شرط كإال فدية العمد مغلطة ُب مالو فإف ٓب يكن لو ماؿ ففي ذمتو

إف كاف ٧بصنا ككصف اإلسبلـ ٰبكم بإسبلمو كحريتو فإف كاف غّب ٧بصن عزر  (قاذفو
قاذفو أما إذا بلغ كٓب يصف اإلسبلـ كادعى قاذفو كفره فبل ٰبد حٌب يصفو كال تقبل 

فإذا جُب خطأ أك شبو عمد كاف الواجب  (عاقلتو وبيت الماؿ) دعول القاذؼ رقو
ُب بيت ا٤باؿ إذ ليس لو عاقلة خاصة كأما إذا مات مصركؼ إليو كمن ٍب ٓب تكن خيانة 

                                                           

 ( ّٔٓ/ٔ) (، حاشية ابن قاسم العبادمُْْ/ّ(، الغرر البهية )َُٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ُ) 

 ( ْْ/ٕالبياف )(  ِ) 

 (ُْْ/ّ(، الغرر البهية )َُٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 

 (َّٕ - َّٔ/ٔا٤بهمات )(  ْ) 

 ( ّْٔ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ّٗٗ/ٔ) فتح العزيز(  ٓ) 
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إذا مات فما كجب بقتلو يوضع  (وارثو) بيت ا٤باؿ (و) اكـو بكفره فيو ألف تركتو ُبء
فيو اإلماـ لو إف كاف غّب رجو فهو لو كيستو حفيو كما أف ما عليو يؤخذ منو أما أرش 

الرابع نسبو كىو كسائر اَّهولْب فمن استلحقو ٢بقو ببل بينة كال قافة بشرطو ، مكلف
السابق ُب اإلقرار ألنو أقر ٕبق فأشبو ما لو أقر ٗباؿ كألف إقامة البينة على النسب ٩با 

ن كا٤بسلم كيلحق الكافر كالق، يعسر كلو ٓب نثبتو باالستلحاؽ لضاع كثّب من األنساب
القن إلمكاف العلوؽ منو  سيدكا٢بر الستوائهما ُب ا١بهات ا٤بثبتة للنسب كإف كذب ال

بنكاح أك كطء شبهة كال نظر إلضرار السيد بانقطاع اإلرث عنو لو أعتقو بدليل أف من 
ىنا أنو لو أقر بأخ أك عم  (ُ)استلحق ابنا كلو أخ يقبل استلحاقو كظاىر كبلـ الشيخْب

:كمن ىنا ٩بنوع ألنو يلحق (ّ)قاؿ البلقيِب، بو ُب اإلقرار (ِ)خبلؼ ما صرحوا٢بقو لكنو 
النسب بغّبه كشرطو أف يصدر من كارث جائز ٍب صوره ٗبا إذا كاف حاؿ موت ا١بد 

د لعجزه بفإذا أقر بو ٢بق ا٤بيت كال يسلم اللقيط إٔب الع، حرا ٍب اسَبؽ لكفره كحرابتو
فيما ذكر فيصح استلحاقو الولد ال األخ ك٫بوه بناء  عن نفقتو كحضانتو كالعتيق كالقن
إنو األظهر كمر ُب  (ٓ)كقاؿ األذرعي، متقدموف (ْ)على ما مر كىو ما جـز بو ٝبع

غّبه كإف استلحق اللقيط ملتقطو من سؤالو عن السبب   عبداإلقرار ما لو استلحق ا٢بر 
 (ٔ)النسب كٕبث الزركشيكأف يقاؿ لو: من أين لك ىو فرٗبا يتوىم أف االلتقاط يفيد 

                                                           

 ( ّْٕ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ُِْ/ٔ) فتح العزيز(  ُ) 

 ( ِْْ/ْ(، ركضة الطالبْب )ّٓٔ/ٓ) فتح العزيز(  ِ) 

 ( َِٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 

 ( ُّٕ/ْ(، الوسيط )ْٓٓ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ْ) 

 ( َِٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 

 ٙبقيق/الطالب:  عبدالكرًن أبو حسْب َِٗالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ٔ) 
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أم اللقيط اثناف معا  (وإف استلحقاه) كجوبو إذا كاف ٩بن ٯبهل ذلك احتياطا للنسب
[ أك حرا كاآلخر كافرا ُ/ّٕٓد لواحد منهما سواء كاف أحدٮبا مسلما ]بأك مرتبا كال 

عرض ىو ي (ئففقا) لواحد منهما (بينةوال) أف يكوف من كل منهما (أمكنو ) أك رقيقا
ألف القيافة حق بدليل ما صح من سركره صلى ا ، عليو فبأيهما أ٢بقو ٢بقو اممعه

ز ا٤بد١بي ٤با رأل أسامة كزيدا أباه قد غطيا رؤكسهما كبدت ز عليو كسلم بقوؿ ٦ب
لم أف كسبب سركره صلى ا عليو كس، (ُ)ىذه األقداـ بعضها من بعضأقدامهما: 

األنف ككاف زيد  (ِ)ا٤بنافقْب كانوا يطعنوف ُب نسب أسامة ألنو كاف طويبل أسود أقُب
كما نقلو عبد   أك شديد البياض (ْ)كما قالو أبو داكد   ابيض األنف (ّ)أخنس قصّبا

أٞبر أشقر أك بْب السواد كالبياض كما نقلو  ضأبي (ٓ)ابن سعد كىو معُب قوؿ ا٢بق عنو
و فلما يبهم مغايظة لو صلى ا عليو كسلم إذا كاف حبنعن األئمة ككاف طع (ٔ)الرافعي

                                                           

 صلى النيب صفة أخرجو البخارم من حديث عائشة رضي ا عنها ُب كتاب ا٤بناقب باب(  ُ) 
 .(ّٓٓٓبرقم ) (ُٖٗ/ْكسلم ) عليو ا

طرؼ. انظر: اكم  ُب كسطو، كسبوغ ُب األنف، كاحديداب أعلى ُب ارتفاع: : القناأقُب(  ِ) 
 (ٕٔٓ/ٔكايط األعظم )

نف. انظر: معجم األ طرؼ ُب قليل ارتفاع مع أنفو قصبة ا٬بفضت: الرجل : خنسأخنس(  ّ) 
 (َُٕ/ُاللغة العربية ا٤بعاصرة )

 (َٖٓ/ّسنن أيب داكد )(  ْ) 

: ا٢بجة، قيل العبلمة بالوالء، البصرم، البغدادم، ا٢بافظ ٧بمد بن سعد بن منيع ا٥بامشي(  ٓ) 
 لعلمو، توُب خضع"الطبقات"ُب نظر منك ، العلم أكعية من كستْب، كاف ٜباف سنة ُب مولده
 اثنتْب ابن كىو كمائتْب ثبلثْب اآلخرة، سنة ٝبادل من خلوف ألربع األحد يـو ُب ببغداد
 (ٕٔٔ-ْٔٔ/َُسنة. انظر: سّب أعبلـ النببلء ) كستْب

 ( ِْٗ/ُّ) فتح العزيز(  ٔ) 
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كإ٭با استول ىنا ا٢بر كا٤بسلم ، قاؿ ا٤بد١بي ذلك كىو ال يرل إال أقدامهما سر بو
 فبل مزية أما إذا ٓب ٲبكن كونو منهما كضدٮبا ألف كبل منهما أىل لبلستلحاؽ لو انفرد

ف استلحقو سنو بلوغو كسن اللقيط سنتاف فبل يصح االستلحاؽ اأك من أحدٮبا كببينة 
كأما إذا كاف ألحدٮبا بينة فيحكم لو ُّا فإف كاف لكل منهما بينة كتعارضتا ، لتعذره

ؾ كٖببلؼ مبلفالقائف كإف كاف ألحدٮبا يد إذ ال داللة ٥با على النسب ٖببلؼ األ
نظّبه اآلٌب كلو أ٢بقو بأحدٮبا فأقاـ اآلخر بينة قدمت ألهنا أقول كخرج بقوٕب معان إْب 
ما لو استلحقو ذك يد ٍب استلحقو آخر فلم يلتفت إليو لثبوت النسب من األكؿ 

 معتضدا باليد.

نعم إف كاف األكؿ ىو ا٤بلتقط عرض مع الثاين على القائف فإف أ٢بقو عرض مع 
فيوقف كإف نفاه عنو فهو للمدعي ، فإف أ٢بقو بو أيضا تعذر العمل بقولوا٤بلتقط 

أىل للشهادات كما  (ذكر عدؿ) كا٤بعتب ىنا كُب كل ٧بل يرجع فيو إٔب القائف قائف 
إذ القيافة كا٢بكم فبل تصح من امرأة كال من غّب  احسن فعبارتو، (ُ)صرح بو أصلو

كأصل متصل إثبات الولد لعدكه ال  عدؿ كال من أخرس كال من أعمى كال من عدك
ألنو بدكف التجربة ال كثوؽ  (مجرب) ه كلغّب أصلو أك فرعو ال ألحدٮباك ٤بنازع عد

كصح ال حكيم إال ذك ٘بربة كتعرؼ ٘بربتو بعرض كلد عليو ُب ثبلثة أصناؼ ، بقولو
ا ٍب يعرض عليو رابعو ُب صنف رابع فيو أحدٮبا ىذا م، ثبلث مرات بدكف كل من أبويو

بأنو قد يعلم أف أحدٮبا  (ٓ)بارزمكاستشكلو ال (ْ)كغّبٮبا (ّ)كالشيخْب  (ِ)ذكره ا٢باكم
                                                           

 (َْٕا٢باكم الصغّب )ص: (  ُ) 

 ا٤بصدر السابق.(  ِ) 

 ( َُِ/ُِ(، ركضة الطالبْب )ِٔٗ/ُّ) زفتح العزي(  ّ) 

 ُْٓارر ص (  ْ) 

 ٙبقيق/الطالب: إبراىيم التوٯبرم ُُُْإظهار الفتاكم ُب أغوار ا٢باكم ص (  ٓ) 
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إ٭با يكوف ُب ا٤برة الرابعة كتكوف إصابتو فيها اتفاقية فبل يوثق بالتجربة كاستشكالو ليس 
لدفع ما ذكركه بل ألف غّبه أكٔب منو ألف الوثوؽ بو أكثر كىو كما صرح بو كتبعو 

عليو من  (بعرض أصناؼ) اقتضتو عبارتو أنو كاجب ال أكٔب أف ٘برب كإف (ُ)ا٤بصنف
الرجاؿ كالنساء ثبلث مرات فأكثر كما دؿ عليو كبلمهم ككقع ُب نسخ الركضة 

 العبة بغلبة الظن كقد ٰبصل بدكف ثبلث (ِ)السقيمة مرتْب ككأنو تطرقها لقوؿ اإلماـ
من ذلك  (ولد لبعض) لرابعةبو ا صمنها أك ُب بعضها من غّب أف ٱب (في كل صنف)

و أك يهم فإف عرؼ أبو لبعضكلد  فيو[ فيعرض عليو أكؿ صنف ك ِ/ّٕٓالصنف ]
أحدٮبا إف حضر كحده عرض عليو صنف آخر كفيو كلد لبعضهم كذلك فإف عرؼ 

 عرضزيد صنف ثالث كذلك فبإصابتو ُب ا٤برات الثبلث تعرؼ ٘بربتو كيوثق بقولو كال
لتحقق كونو منها كإذا حصلت التجربة اعتمد إ٢باقو كال مع األـ أكٔب منو مع األب 

أنو ال يشَبط تعدده كا٢باكم كال كونو  (ّ)ٙبدد التجربة بكل إ٢باؽ كأفهم كبلـ ا٤بصنف
القيافة نوع من العلم فكل من  أسد الفمن بِب مدِب كىم بطن من خزاعة كيقاؿ من 

حقنا لقيطا بشرطو كذلك علمو عمل بعلمو ككما اعتب إ٢باقو ُب صورة ما لو استل
أم اثناف كإف ٓب يتفقا إسبلما كحرية كما مر امرأة  (كاف وطئا)كإ٢بق ُب غّب ذلك 

فولدت كادعيا الولد أك ٓب يدعياه بل كلو أنكراه فيلحقو القائف بأحدٮبا إف أمكن كونو 
أك  من كل منهما كبأف تلده ٤با بْب ستة أشهر كأربع سنْب من الوطئْب كال بينة ألحدٮبا

كما استفيد ذلك من عبارتو حيث شبو ىذه الصورة ٗبا قبلها دكف ،  كتعارضتا، لكل بينة

                                                           

 ( ْٖٗ/ِإخبلص الناكم )(  ُ) 

 ( ََْ/ُْ(، كفاية النبيو )َُِ/ُِ(، ركضة الطالبْب )ِٕٗ/ُّ) فتح العزيز(  ِ) 

 (ِٔٓ-ِٓٓ/ِإخبلص الناكم )(  ّ) 
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ٍب إف ٓب يكن أحدٮبا زكجا اشَبط كقوع كطئهما ُب طهر كاحد كوطئ ، (ُ)عبارة أصلو
مشَب أمو كطئها بائعها ُب طهر كاحد كيتصور حينئذ إمكانو من أحدٮبا بأف ٲبتد 

كما لو كلدت ،  فيطأ الثاين فيلحق األكؿ من غّب قائفطهرىا بعد الوطء أربع سنْب 
إف ٓب يقع كطؤىا ُب طهر كاحد ٓب يعرض على  (و) لدكف ستة أشهر من كطء الثاين

بْب الوطئْب كإف كطئها كاحد بشبهة أك  (حيضة) أم مع ٚبلل (تخللب) القائف بل
 (وؿاأل) الوطء (الغ) نكاح فاسد أك ملك ٲبْب فحاضت ٜبن كطئها آخر بشبهة

ال ) النقطاع فراش صاحبو ٗبا يدؿ غالبا على براءة الرحم ككاف الولد للثاين لبقاء فراشو
كطئ ُب نكاح صحيح ٍب حاضت ٍب كطئها آخر بشبهة أك نكاح فاسد  (فراش زوج

فأتت بولد فبل يلغو الوطء األكؿ بل يبقى تعلق الزكج بالولد فيعرض معو كمع اآلخر 
ا يبأ من علقة فراش النكاح الصحيح باإلقرار كاألشهر أك على القائف ألف الرحم إ٭ب

كضع ا٢بمل كألف اللحوؽ فيو ال يتوقف على كجود الوطء بل على إمكانو كىو حاصل 
بعد ا٢بيضة بل لو طلقها فوطئت بشبهة ُب عدتو ٓب ينقطع تعلقو بالولد فيعرض معو 

ح الفاسد فإف الفراش مع الواطئ على القائف أيضا كإف ٚبللت حيضتاف ٖببلؼ النكا 
فيو يتوقف على كجود الوطء كال يكفي إمكانو فانقطع ٕبيضة بعده كأفهم كبلمو دكف  

أف ا٤بعتدة لو كطئت بشبهة بعد انقضاء العدة ٢بق الولد الواطئ بالشبهة  (ِ)كبلـ أصلو
الركضة كجرل عليو  (ّ)فقط كما إذا تزكجت النتفاء فراش النكاح بانقضائو كُب أصل

: لو ادعى نسب مولود على فراش غّبه بوطء شبهة (ٓ)كصاحب األنوار (ْ)ا٤بصنف
                                                           

 (َْٕا٢باكم الصغّب )ص: (  ُ) 

 (َْٕا٢باكم الصغّب )ص: (  ِ) 

 ( ِٗٗ/ُّ) فتح العزيز(  ّ) 

 ( ِٔٓ/ِإخبلص الناكم )(  ْ) 

 ( ْٔٔ/ّاألنوار )(  ٓ) 
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احتاج لبينة بالوطء كإف اتفق الزكجاف الواطئ عليو ألف للولد حقا ُب النسب كاتفاقهم 
[  بالغا صدؽ على كطء الشبهة كفى ُب ُ/ّٕٔحجة عليو كمن ٍب لو كاف الولد ]

 (ّ)بلقيِبنو يكفي اتفاقهم كجرل عليو الأ (ِ)ُب اللعاف (ُ)العرض عليو كقضية كبلمهما
كالذم جرل عليو األصحاب أف تصديق الزكج  (ٓ): األكؿ ٕبث لئلماـ(ْ)كقاؿ الزركشي

 ئفعرض على قاك كإذا ادعى زيد كعمرك كلدا ، فرض على القائعُب الوطء كاؼ ُب ال
إليو ألف  نسبو (م ينقلل بعمرو) إذا أ٢بقو بعد ذلك (ثم) مثبل ٢بقو (ألحقو بزيدفإف )

نعم من ادعى لقيط استلحقو ملتقطو عرض معو على  االجتهاد ال ينقض باالجتهاد 
على دكف اف ٓب يوجد قائف  (ثم) القائف فإف أ٢بقو بو عرض مع ا٤بلتقط كما مر

أك على  (ٖ)ُب العدد عن الركياين (ٕ)كحكاه الرافعي (ٔ)مسافة القصر كما ذكره ا٤باكردم
أك ٚبّب أك أ٢بقو ُّما أك  (َُ)كقواه اإلسنوم (ٗ)ا قالو اإلماـدكف مسافة العدكم على م

منهما بطبعو ا١ببلي حاؿ كوهنما حيْب  (من ماؿ إليو) نفاه عنهما انتظر بلوغو فحينئذ

                                                           

 ( ّّْ/ٖركضة الطالبْب )(  ُ) 

مطركد، كطريد. انظر: . ف، كلعْب، أمملعو : كاإلبعاد، يقاؿ الطرد: اللعن : أصلاللعاف لغة(  ِ) 
 قذؼ إٔب للمضطر حجة جعلت معلومة (، كاصطبلحا: كلماتُِٖحلية الفقهاء )ص: 

 (ِّٕ/ُْبو. انظر: كفاية النبيو ) العار كأ٢بق فراشو لطخ من

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف أٞبد  َُٕٔاإلسعاد ص (  ّ) 

 ( ِّْ/ْأسُب ا٤بطالب )(  ْ) 

 ( ُُٖ/ُٗطلب )هناية ا٤ب(  ٓ) 

 ( َّْ/ُُا٢باكم الكبّب )(  ٔ) 

   (ْٕٔ/ٗ) فتح العزيز(  ٕ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف أٞبد  َُٕٕا٤بصدر السابق، اإلسعاد ص (  ٖ) 

 ( ُٖٔ/ُٗهناية ا٤بطلب )(  ٗ) 

 ( َّٗ/ٔا٤بهمات )(  َُ) 
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٢بق بو  (بالغا) طنا صحيح الذكاءفعند االنتساب كقد عرفهما كشاىدٮبا كحاؿ كونو 
اتبع أيهما وه فقاؿ عمر رضي ا عنو ٤با صح أف رجلْب ادعيا رجبل ال يدرل أيهما أب

فبل يكفي انتسابو ، كألف طبع الولد ٲبيل إٔب طبع كالده كٯبد بو ما ال ٯبد بغّبه (ُ)شئت
بالتشهي كال ٮبا غّب حيْب أك حياف كٓب يعرفهما كال كىو غّب فطن كال كىو صيب كلو 

ألف اختياره فيها ال يلـز ألنو ليس من أىل األقواؿ  ا٢بضانة ٩بيزا كإ٭با خّب ا٤بميز ُب
ا٤بلزكمة كاالختيار ىنا الـز كمن ٍب ٓب يقبل رجوعو عن انتسابو ألحدٮبا كينفقاف عليو 
مدة االنتظار ٍب إذا انتسب ألحدٮبا رجع عليو اآلخر ٗبا أنفق إف أنفق بإذف ا٢باكم  

 ع من االنتساب.متنختار إف ألي بسدع الولد كٰبكما مر كٓب ي

نعم إف ٓب ٯبد ميبل كقف حٌب يوجد أمره كلو سئل فسكت حبس إٔب أف ٱبب ٗبا 
فإف انتسب إٔب ثالث كأمكن كونو منو كصدقو ٢بقو كإذا  (ِ)عنده كما ٕبثو اإلسنوم

ك حكم انتسب ألحدٮبا أك لثالث فوجد قائفا كأ٢بقو بآخر ٢بقو ألف إ٢باقو حجة أ
أنو لو أ٢بقو بواحد ٍب انتسب بعد بلوغو  (ّ)كمن ٍب كاف األكجو من كجهْب ُب الكفاية

آلخر ٓب يلحقو كٓب يبطل االنتساب كاإل٢باؽ بينو ٙبالفهما ألهنا حجة ُب كل خصومو 
ٖببلفهما كال يقبل رجوع القائف عن إ٢باقو سواء قبل ا٢بكم بقولو كبعده كما ُب 

 .(ٓ)كأصلها (ْ)الركضة

                                                           

القافة،  بينات بابأخرجو البيهقي من حديث عبدالرٞبن بن حاطب ُب كتاب الدعول كال(  ُ) 
قاؿ األلباين: إسناده حسن. انظر: إركاء الغليل  ،(َّْٓبرقم ) (ُٔٗ/ْالولد ) كدعول

(ٔ/ِٓ- ِٔ) 

 ( ِْٕ/ٗا٤بصدر السابق )(  ِ) 

 ( ْْٖ/ُُكفاية النبيو )(  ّ) 

 ( َُٓ/ُِركضة الطالبْب )(  ْ) 

 ( َُّ/ُّ) فتح العزيز(  ٓ) 
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لسقوط لفظو تدؿ على ا٤براد من بعد نسخها كٰبتمل أهنم تبعوا  (ُ)ككىم ٨بتصركىا
ُب ٕبثو ٞبل ا٣ببلؼ ُب ذلك على حالْب كٮبا قبوؿ رجوعو قبل ا٢بكم  (ِ)ابن الرفعة

كال يسقط قوؿ قائف لعارضة قائف آخر لو بعد إ٢باقو ألف االجتهاد ال ، بقولو ال بعده
بطل قولو حٌب ٲبتحن كيغلب على الظن  ثنْبلتوءمْب باكلو أ٢بق ا، ينقض باالجتهاد

ككذا يبطل قوؿ قائفْب اختلفا ُب اإل٢باؽ حٌب ٲبتحنا كيغلب على الظن ، صدقو
كلو أ٢بقو قائف شبو ظاىر كآخر شبو خفي فالثاين أكٔب ألف معو زيادة ، صدقهما

با٣بفي نبو لي كشبو خفي أمرنا إل٢باؽ جحاذؽ كيصّبه كلو قاؿ قائف كاحد معي شبو 
عليها بالبند كيعرض عليو ا٤بيت ما ٓب يتغّب أك يدفن كإف اشتدت ا٢باجة إليو كٓب تتغّب 

كيعرض السقط إف ظهر فيو التخطيط ، (ْ)خبلفا للغزإب (ّ)صورتو كما قالو الشيخاف
كلو مات مدعيو أك منكره عرض مع كاحد من عصبتو كإ٢باؽ القائف  (ٓ)وراينفذكره ال

دعى كل من اثنْب كاللقيط بيد ا (إفو ) ،باآلدمي لشرفو  كحفظ نسبو[ ٨بتص ِ/ّٕٔ]
 ي كالية حفظو كصيانتولف (ا لقطتونأ) منهما (قاؿ كل) أحدٮبا أنو كٕب حضانتو بأف

نو ألهنا تشهد لو فإف استويا ُب عدمها جعلو ٲبيىي ا٤برجحة فيقدـ ذكىا مع  (فاليد)
كحلفا أك نكبل أقرع بينهما كإف حلف  ا٢باكم عند من يراه كلو من غّبٮبا أك منهما

خبلفا ٤بن كىم  (ٕ)كأصلها (ٔ)أحدٮبا فقط اختص بو كما لو أقاـ بينة ىذا ٤با ُب الركضة

                                                           

 ( ّّْ/ْأسُب ا٤بطالب )(  ُ) 

 ا٤بصدر السابق .(  ِ) 

 ( َُٔ/ُِ(، ركضة الطالبْب )َّّ/ُّ) فتح العزيز(  ّ) 

 ( ُّٕ/ٕالوسيط )(  ْ) 

 ( ّّْ/ْأسُب ا٤بطالب )(  ٓ) 

 ( ُْٗ/ٔ) فتح العزيز(  ٔ) 

 ( ُْْ/ٓركضة الطالبْب )(  ٕ) 
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فيو فإف أقاـ كل بينة كاختلف تارٱبهما قدـ من سبق تاريخ بينتو كما ُب ا٤باؿ خبلفا ٤با 
ٮبا أكال فلو كاف بيد كاعَبضو ُب اإلسعاد سواء أكاف بيدٮبا أـ بيد أحد، كقع منهما

أحدٮبا كأقاـ بينة كأقاـ اآلخر بينة أنو كانت بيده كانتزعو منو قدمت بينة االنتزاع أما إذا 
قدـ باليد فيما لو استلحقاه كلكل يكإ٭با ٓب  فيسقطافأطلقنا أك أحدٮبا كاٙبد تارٱبهما 

بيده منذ سنة بينة كما مر كال يتقدـ التاريخ ُب ذلك أيضا فإف أقامها أحدٮبا بأنو 
دكف النسب كلو  دـ التاريخ يدالف على ا٢بضانةتقكاآلخر بأنو بيده منذ شهر ألف اليد ك 

تنازعت امرأتاف لقيطا أك ٦بهوال فإف كاف ٓب يكن بينو ٓب يعرض على القائف ألف 
دة من طريق ا٤بشاىدة إ٭با يصح معها إلمكاهنا بالوال يقوكانت أك رق  رةاستلحاؽ ا٤برأة ح

أك عرض عليو فإف أ٢بقو بأحدٮبا ٢بقها  سقطتاٖببلؼ الرجل كإف كاف لكل بينة 
مت بينة فيلحق زكجها أيضا إف اكزكجها على ا٤بعتمد كما لو أكدعتو كحدىا كأق

كلو استلحقو زكج كأنكرتو زكجتو ، شهدت بينتها بوضعو على فراشو كأمكن العلوؽ منو
ونو من كطء شبهة أك زكجة أخرل فإف كاف قاؿ ىو كلدم منها فهل ٢بقو دكهنا ١بواز ك

يلحقو أيضا ٧بل نظر كقضية العلة ا٤بذكورة أنو ال يلحقو كال ٰبكم برؽ الولد ٤بؤب األمة 
حرا بوطء شبهة كيصح استلحاؽ ا٣بنثى على األصح عند  انعقاد باستلحاقها الحتماؿ

 .(ِ()ُ)البزار أيب الفرج

                                                           

 الزاز، صاحب الفرج أبو األستاذ عبد الرٞبن بن أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد بن عبد الرٞبن(  ُ) 
 النوف بضم كىو نويزمكالورع،  الزىد كلو األئمة من األجبلء كأحد ٗبرك أصحابنا إماـ التعليقة

 قرل من أيضا أحسب فيما كىي زام آخرىا ُب ا٢بركؼ آخر الياء كسكوف الواك كفتح
 أربع سنة اآلخر ربيع شهر ُب كأربعمائة، توُب كثبلثْب ثنتْبا أك إحدل سنة مولدهسرخس 

كتسعْب، كأما البزار فهو تصحيف كالصحيح ما أثبتنا. انظر: طبقات الشافعية الكبل 
(ٓ/َُُ- َُّ) 

 ( َِٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ِ) 
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و ألف النسب ٰبتاط لو كالذم يثبت الرؽ بو ثبلثة ألنو إما أف كيثبت النسب بقول
رقا كحرية سواء كاف لقيطا  (مجهوؿ) صيب أك ٦بنوف (رؽ) حينئذ (و) يثبت بالدعول

بأف  (لم يلتقطو)رقو كا٢باؿ أنو  (بدعوى ذي يد) (ُ)أـ غّبه خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ أصلو
تقاط أك غّبه كإف كاف الصغّب ٩بيزا منكرا علم أنو غّب لقيط أك ٓب تعلم ىذا اليد عن ال

عمبل بالظاىر من حاؿ ا٤بدعي الذم ٓب يعرؼ استناد يده إٔب سبب ال يقتضي ا٤بلك 
كال بد من ٲبينو ٣بطر شأف ا٢برية كخرج بذم اليد غّبه فيحتاج إٔب بينة ألف الظاىر 

لصغّب كإثبات ا٢برية فبل يَبؾ إال ٕبجة كٚبالف دعول النسب ألف ُب قبو٥با مصلحة ل
حق لو كىنا ُب القبوؿ إضرار بو كبلم يلتقط ما لو كانت يده يد التقاط يقينا فيحتاج 
إٔب بينة أيضا لذلك كٱبالف ا٤باؿ فإنو ٩بلوؾ كليس ُب دعواه تغيّب صفة لو ٖببلؼ 

 (ال وىو بالغ) كما تقرر  اك ٦بنوف اللقيط كإ٭با يرؽ اَّهوؿ بدعول من ذكر كىو صغّب
كونو رقيقا فبل يثبت رقو (جحد) قد (و) أم حْب دعول ذم اليد الرؽ (ئذحين) عاقل

ٗبجرد الدعول كلو مع اليمْب بل ال بد من البينة كخرج ٕبينئذ ما لو بلغ أك أفاؽ بعد 
الدعول كادعى ا٢برية أك أقر لغّب السيد فبل يقبل إال ببينة ألنو قد حكم برقو فبل يرفع 

 البالغ اف [  با١بحدُ/ّٕٕليف السيد كأفهم التعبّب ]ة نعم لو ٙببينذلك ا٢بكم االب
شهد للملتقط ت (بينةب) يثبت (أو) رقو ٗبجرد الدعول إذا سكت كإف ٓب يعَبؼ يثبت

أك ٦بنوف لكن ال تقبل شهادهتما كإف كانت من أىل العلم كالدين  صغّب أك غّبه ٗبلك
 (ّ)عن اإلماـ (ِ)ررأم ا٤بلك من ٫بو إرث كشراء كما ُب ا (وببينت سب) إال إف

                                                           

 (َْٖا٢باكم الصغّب )ص: (  ُ) 

  ِْٓارر ص (  ِ) 

 ( ّٔٓ/ٖهناية ا٤بطلب )(  ّ) 
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لئبل يكوف اعتمادٮبا على ظاىر اليد كتكوف يد االلتقاط  (ِ)كغّبه (ُ)كرجحو ابن الرفعة
ٖببلؼ سائر األمواؿ ألف أمر الرؽ خطر كال يسمع الدعول إال إف اشتملت على بياف 

 تشهد السبب أيضا خبلفا ٤با ذكره الشارح كمن بياف السبب قوؿ البينة: كلو أربع نسوة
أك كلدتو  (ابن أمتو) ما لو قالت: نشهد أنوػ (ؾ) تو أمتو ُب ملكو فيكفيدنو عبده كلأ

الركضة  (ْ)كأصل (ّ)أمتو فإنو يكفي كإف ٓب تذكر ا٤بلك كما صححو ُب الشرح الصغّب
ألف الغرض العلم بأف شهادهتا ٓب تستند إٔب ظاىر اليد كقد حصل كألف الغالب أف كلد 

 (ٔ)ُب تصحيحو كيوافقو قوؿ الشيخْب (ٓ)ره كصححو النوكمأمتو ملكو كقيل يشَبط ذك
آخر الدعاكم لو ادعى عبدا ُب يد رجل كأقاـ بينة أنو كلد أمتو ٓب يقض ُّذه البينة فرٗبا 

بأف ما ىنا ُب اللقيط أم أك ٫بوه كا٤بقصود فيو  (ٕ)كلدتو قبل أف ٲبلكها كفرؽ ابن الرفعة
تو كلدتو يعرؼ ُّا رقو غالبا ألف ما تلده ٩بلوؾ معرفة الرؽ من ا٢برية كالشهادة بأف أم

ككالدهتا للحر نادرة فلم يعوؿ عليها كا٤بقصود ٗبا ىناؾ تعْب ا٤بالك ألف الرؽ متفق عليو 
اغَب  (ٗ)ككأف صاحب اإلسعاد (ٖ)كذلك ال ٙبصيل بكوف أمتو كلدتو كنظر فيو اإلسنوم

                                                           

 ( ُْٗ/ُُكفاية النبيو )  (ُ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدالكرًن أبو حسْب  َُٗ - ََٗالسراج الوىاج تكملة الكاُب ص (  ِ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيف أٞبد َُِٖاإلسعاد ص (  ّ) 

 ( ْْٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِْٓ - ِْْ/ٔ) فتح العزيز(  ْ) 

 ( ُِْ/ُتصحيح التنبيو )(  ٓ) 

 ( َٗ/ُِ(، ركضة الطالبْب )ُِٖ/ُّ) فتح العزيز(  ٔ) 

 (َْٓ/ُٖكفاية النبيو )(  ٕ) 

 ( ُِّ/ٔا٤بهمات )(  ٖ) 

 ٙبقيق/الطالب: عبدا سيد أٞبد َُّٖاإلسعاد ص (  ٗ) 
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ف الفرؽ صحيح إذ اليد نص ُب بأ (ُ)بو حيث قاؿ إف الثاين أكجو لكن رده ابن العماد
فإهنا ظاىرة  ذاتالداللة على ا٤بلك فاشَبط ُب زكا٥با ذكر ذلك ٖببلؼ ا٢بكم ٕبرية ال

الرؽ كلو ادعى غّب ملتقط رؽ  ؿاختلف ُب كجوب قتل قابلة الحتما ك٥بذا كالرؽ ٧بتمل
لقيط فشهدت بينة بأنو كاف ُب يده قبل االلتقاط ٠بعت كثبتت يده ٍب يصدؽ ُب 

ول الرؽ ألنو ذك يد ٓب يلتقط كما مر كال تسمع ىذه الدعول من ا٤بلتقط كما مر دع
كرجحو  (ْ)عن النص (ّ)عن ابن كج(ِ)إال إف أقاـ بينة على سبب ا٤بلك كما نقبله

ألنو إذا اعَبؼ بأنو التقطو فكأنو أقر با٢برية ظاىرا فبل يزاؿ إال عن ٙبقيق كإذا  (ٓ)غّبٮبا
عبد ٍب إف ٓب يكن تصرؼ قبل ذلك تصرفا يقتضي نفوذه  بلغ ٦بهوؿ كثبت رقو فهو

كإف كاف قد تصرؼ قبلو ذلك التصرؼ نقض تصرفو فيسَبد ، ا٢برية كبيع كنكاح فذاؾ
ما قبضو من زكاة كإرث كما أنفق عليو من بيت ا٤باؿ كيتعلق ما أنفق عليو منو كما أتلفو 

إف كاف بالغا عاقبل ٨بتارا كٓب  و بو فيقبلػ (بإقرار) ثبت (أو) بغّب رضى مستحقو برقبتو
 (ٔ)يسبق منو اعَباؼ با٢برية كٓب يكذبو ا٤بقر لو كٓب يتصرؼ كسائر األقارير كٕبث البلقيِب

تقييد ذلك ٗبا إذا ٓب يكن ُب جواب خصومة كإال ٓب يؤثر كاستشهد لو ٗبا لو قاؿ 
و الرجوع ا٤بشَبم ٤بدعي ملك ما اشَباه على كجو ا٣بصومة ىو ملكي كملك ما بقي فل

على البائع بالثمن إذا ثبت أنو للمدعي كٗبا لو ادعى على شخص بضماف فأنكر ٍب 
                                                           

 ( َْٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ُ) 

 ( ْْٔ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِْٔ/ٔ) فتح العزيز(  ِ) 

 ( َْٓ/ِ)(، أسُب ا٤بطالب ّْٗ/ُُكفاية النبيو )(  ّ) 

(، مغِب اتاج ّْٗ/ُُ(، كفاية النبيو )ْْٔ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ِْٔ/ٔ) العزيز(  ْ) 
(ّ/ُِٔ ) 

 (ُِٔ/ّمغِب اتاج )(  ٓ) 

 ( ُْٖ/ّ(، الغرر البهية )َٓٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ٔ) 
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قامت بينة بضمانو باإلذف فلو الرجوع ٗبا أدل كٗبا لو أنكر الزكج القذؼ فقامت بو بينة 
فلو اللعاف كرده شيخنا بأف األصحاب ٓب يعتبكا ىذا القيد بدليل مسئلتنا فإف دعول 

بالفرؽ بْب مسألتنا كما استشهدتو اثرك  اإلنكار خصومة كمع ذلك [ معِ/ّٕٕرقو ]
بأف ما استشهد بو فيو بينة فاضمحل ُّا اإلقرار ٖببلؼ مسألتنا كإذا سبق منو تصرؼ 
يقتضي نفوذه ا٢برية قبل إقراره ُب أصل الرؽ كُب حكمو ا٤بستقبل مطلقا كال ينافيو عدـ 

ه نظرا لتعلق حق الغّب ألف عدـ قبولو إ٭با قبوؿ دعول بائع عْب أهنا كقف أك ملك لغّب 
ال فيما يضر غيره في تصرؼ ) ىو باعتبار ا٤باضي كأما ُب ا٤باضي فيقبل فيما يضر بو

عليو كعلى غّبه فإنو يقبل عليو ال على غّبه كتعبّبه بفيما أكٔب ؿ كما لو أقر ٗبا(سابق
فيما إذا نكحت ٍب أقرت  (فيبقى) كإذا ٓب يقبل فيما يضر الغّب، من تعبّب أصلو ٗبا

كيصّب كا٤بستوُب ا٤بقبوض ألف انفساخو يصّب الزكج فيما مضى سواء  (نكاحها) بالرؽ
أكاف ٩بن ٰبل لو نكاح اإلماء أـ ال كحر كجد طوال بعد نكاح األمة كيأٌب أنو ٱبّب فإف 

 ريضألف الزائد منهما  (مثل باألقل من مسمى ومهر ) فسخ بعد كطئها طالبها ا٤بقر لو
الزكج كألف األقل إف كاف ىو ا٤بسمى كال يقبل إقرارىا عليو بالزائد أك ا٤بهر فقد تزكجت 

 الزكج ٕبريتها بأف شرطت بالعقد (فإف غر) بغّب إذف ا٤بقر لو فبل يستحق أكثر منو
ُب فسخ النكاح لفوات الشرط ٖببلؼ ما إذا ٓب يشرط كإف توىم كما أفاده   (خير)

فإف فسخ بعد الدخوؿ لزمو ما مر  (ّ)ا ٤با يوٮبو كبلـ أصلوخبلف (ِ)كالركضة  (ُ)كبلمو
من كجوب  (ٓ)خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ ا٤بصنف (ْ)أك قبلو فبل شيء عليو كما ُب الركضة

                                                           

 ( ِٖٓ/ِإخبلص الناكم )(  ُ) 

 ( ْْٖ/ٓركضة الطالبْب )(  ِ) 

 (َْٖ ا٢باكم الصغّب )ص:(  ّ) 

 (  ْْٗ - ْْٖ/ٓركضة الطالبْب )(  ْ) 

 ( ِٖٓ/ِإخبلص الناكم )(  ٓ) 
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األقل عليو مطلقا كإف أجاز لزمو ا٤بسمى ألنو الذم لزمو بزعمو كال ٘بوز مطالبتو بو قبل 
فإف طلقها قبل الدخوؿ كلو بعد ، ثانياالدخوؿ كلو كاف قد سلمو إليها ٓب يطالب بو 

اإلجارة سقط ا٤بسمى ألف ا٤بقر لو يزعم فساد النكاح فإذا ٓب يكن دخوؿ كجب أف ال 
لظنو  (حر) أم اإلقرار (قبلو) ا٢باصل منو بأف علقت بو (والولد) ،يطالب بشيء

ألنو كطئها  ا٢باصل بعده فقنمو اما حريتها فبل تلزمو قيمتو ألف قو٥با غّب مقبوؿ ُب إلزا
إذا  (تدتعو ) عا٤با برقها كألف العلوؽ موىـو فبل ٯبعل مستحقا بالنكاح ٖببلؼ الوطء

طلقها بائنا أك رجعيا كلو بعد اإلقرار بالرؽ بثبلثة أقراء إف كانت من أىلها كإال فثبلثة 
أشهر ألف عدة الطبلؽ حق الزكج كلو ُب الرجعى الرجعة فيها ألهنا فيما إذا طلق قبل 

قرار قد تثبت بالطبلؽ فبل يسقطها اإلقرار كالنكاح ُب العكس أثبت لو حق الرجعة اإل
أم ليبل كهنارا كإف تضرر ا٤بقر لو بذلك لئبل  (حرة)كإٔب الزكج  (سلمتو ) ُب ثبلثة أقراء

لموت  ) تعتد (و) يتضرر الزكج كٚبتل مقاصد النكاح كٱبالف أمر الولد ٤با مر أنو موىـو
سة أياـ سواء أقرت قبل موت الزكج أك بعده ُب العدة لعدـ أم شهرين كٟب (كأمة

 هافقتتضرره بنقضها ألهنا للوفاة حق  تعأب ك٥بذا كجبت قبل الوطء فقبل قو٥با ُب ن
فعبارتو  (ُ)يعِب انفسخ كما عب بو أصلو (فسخ نكاحو) إف كاف ا٤بقر بالرؽ ذكرا (و)

 إف ٓب يدخل ُّا (صف المسمىبن) أكٔب كذلك ألنو ال ضرر على الزكجة كيطالب
الٍب عليو كقت إقراره  (وتؤدى ديونو) ُّا ألف سقوط ذلك يضرىا (وبكلو إف دخل)

بناء على أف إقراره ال يقبل فيما يضر بغّبه ُب  (يدهمما في ) بالرؽ كمن ٝبلتها ا٤بسمى
من كسبو ألف الديوف ال تتعلق بكسب العبد بعد ا٢بجر عليو فيما  تقضيا٤باضي فبل 

ُب ا٢باؿ كاالستقباؿ  (كسبو)من  (و) أذف لو فيو ٖببلؼ ا٤بهر فإنو يقضي ٩با ُب يده
فإف ٓب يف ما ُب يده ُّا تعلق باقيها ُب ذمتو إٔب أف يعتق كما يكوف ٝبيعها كذلك إذا 

                                                           

 (َْٗا٢باكم الصغّب )ص: (  ُ) 



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

593 

ٓب يوجد بيده ماؿ فإف فضل بعد قضائها شيء فللمقر لو كبيعو كشراؤه قبل إقراره بالرؽ 
ى ما ذكر بل يسلم ٩با ُب يده حْب اإلقرار بثمن ما اشَباه فإف ٓب ال يبطبلف بناء عل

يكن معو شيء رجع البائع ُب ا٤ببيع كبقي كإال تعلق بذمتو إٔب أف يعتق كيستوَب ا٤بقر لو 
على حر أك عبد ٍب أقر بالرؽ  جُب[ إف ٓب يكن استوفاه كلو ُ/ّٖٕٜبن ما باعو ا٤بقر ]

ٍب يعتقاه بأف  (ِ)عن البغوم (ُ)يده كذا حكياه اقتص منو فإف كجب أرش تعلق ٗبا ُب
كأجاب عنو ، ال يتعلق ٗبا ُب يد ا١باين حرا كاف أك عبدا القياس ا٤بنع ألف األرش

بأف الرؽ ٤با أكجب ا٢بجر عليو اقتضى التعليق ٗبا ُب يده كا٢بر إذا حجر  (ّ)الزركشي
يده ألضر باَِّب عليو فإف ٓب يكن معو شيء تعلق  عليو بالفلس فلو ٓب يعلقو ٗبا ُب

برقبتو كالزائد على قيمتو ُب بيت ا٤باؿ كإف قطعت يده عمدا فأقر ٓب يقتص من ا٢بر ألف 
خطأ األقل من نصفي القيمة  قطعها قولو مقبوؿ فيما يضر بو فيجب عليو كعلى من

أقر بالرؽ كٓب يصدقو ا٤بقذكؼ كالدية ألف قبوؿ قولو ُب الزائد إضرار با١باين كلو قذؼ ٍب 
تقدمو إف ) اإلقرار بالرؽ (اولغ) ،حد كا٢بر لعدـ قبوؿ إقراره فيما مر بغّبه ُب ا٤باضي

لتزامو ُب األكٔب بإقراره ل أك كذبو ا٤بقر لو كإف عاد كصدقو للمناقضة كال (إقرار بحرية
د تثبت حريتو األكؿ أحكاـ األحرار فبل ٲبلك إسقاطها كألنو فيما إذا عاد كصدقو ق

و ذلك الغّب ألف ىذا اإلقرار ػ (برؽ لغير وإف كذب) إقرار (أو) ،باألصل فبل يعود رقيقا
تضمن نفي ا٤بلك عن نفسو لغّبه فإذا نفاه ذلك الغّب خرج عن كونو ٩بلوكا كصار حرا 
باألصل كا٢برية مظنة حقوؽ ا تعأب كالعباد فبل سبيل إٔب إبطا٥با باإلقرار الثاين 

ؼ نظّبه من ا٤باؿ كقضيتو أنو ال يلزمو قيمة نفسو للثاين كفارؽ إقرار ا٤برأة بالنكاح ٖببل

                                                           

 ( ُْٓ/ٓ(، ركضة الطالبْب )ّْْ/ٔ) العزيز(  ُ) 

 ( ِٖٓ/ْالتهذيب )(  ِ) 

 ( َٔٓ/ِأسُب ا٤بطالب )(  ّ) 
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لزيد ٍب لعمرك بأف إقراره ليس ىو ا٤بفوت ٢بق الثاين بل ا٤بفوت لو األصل مع تكذيب 
كلو ادعى شخص رؽ لقيط فأنكر كونو لو ٍب أقر لو بالرؽ ، األكؿ لو ٖببلؼ إقرار ا٤برأة

غة ال تدؿ على ا٢برية بل على أنو ٩بلوؾ للغّب أك أنكر أصل الرؽ ٓب قبل ألف ىذه الصي
يقبل إقراره بعد الستلزاـ ذلك ا٢برية كال ٰبلف ألف التحليف لطلب اإلقرار كإقراره غّب 
مقبوؿ ٖببلؼ األكؿ فإف للمدعي ٙبليفو رجاء أف يقر فيقبل ىذا آخر ما أردتو من 

 تسويد ىذا الربع ا٤ببارؾ.

بو كفسح ُب مدتو آمْب: كافق الفراغ منو صبلة ظهر ا٣بميس  فع ان قاؿ مؤلفو
أسأؿ ا أف ييسر ختم باقي ىذا ، ثاين عشر ربيع اآلخر سنة ثبلث كأربعْب كتسعمائة

الشرح كأف يعم النفع بو كأف ال أعامل فيو بسوء ما اقَبفتو من الذنوب كقبيح ما ٝبعتو 
شاء قدير كباإلجابة يفتنة ك٧بنة إنو على ما  من ا٤بثالب كالعيوب كأف ٯبّبين من كل

  جدير.

 ِّ ليلة ككاف الفراغ من رقم ىذا السفر ا٤ببارؾ هنار ا٣بميس بعد صبلة العصر
من ا٥بجرة النبوية على مشرفها أفضل  ُُِٖشهر شعباف ا٤بيموف أحد شهور سنة 

بن سليماف  الصبلة كأزكى التسليم ٖبط أحقر عباد ا كأحوجهم إليو ٧بمد بن حسن
 اللهم آمْب.، طّبه غفر ا لو كلوالديو ك٤بن دعا لو با٤بغفرة ك١بميع ا٤بسلمْب آمْب
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 فَرس املصادر واملراجع
أليب الفضل، أٞبد بن علي بن إٙباؼ ا٤بهرة بالفوائد ا٤ببتكرة من أطراؼ العشرة،  -ُ

ىػ، تقدًن : د. أٞبد معبد عبد الكرًن، ٙبقيق : ِٖٓمد بن حجر العسقبلين ت٧ب
 -دار ا٤بشكاة للبحث العلمي، إشراؼ : ياسر إبراىيم أبو ٛبيم، دار الوطن للنشر

 ـ. ُٗٗٗ -ىػ  َُِْالرياض/ الطبعة األكٔب
: ىػ، الناشرِٖٔآثار الببلد كأخبار العباد، لزكريا بن ٧بمد بن ٧بمود القزكيِب ت -ِ

 بّبكت. –دار صادر 
ق، ٙبقيق: د. أبو ٞباد ُّٖاإلٝباع، أليب بكر ٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بنذر ت -ّ

رأس -عجماف، مكتبة مكة الثقافية-صغّب حنيف، عن مكتبة الفرقاف
 ق.َُِْ/ِا٣بيمة/ط

إخبلص الناكم ُب إرشاد الغاكم، لشرؼ الدين إ٠باعيل بن أيب بكر ا٤بقرئ  -ْ
عبد ا٤بوجود، علي معوض، عن دار الكتب  ىػ، ٙبقيق: عادؿ أٞبدّٕٖت

 ق.ُِْْ/ُلبناف/ط-العلمية، بّبكت
آراء ابن حجر ا٥بيتمي االعتقادية، مد بن عبد العزيز الشايع، عن دار  -ٓ

 ق. ُِْٕ/ُا٤بنهاج/ط
اإلرشاد = إرشاد الغاكم إٔب مسالك ا٢باكم، للعبلمة شرؼ الدين أيب ٧بمد  -ٔ

ىػ، عن دار ٤ّٖٕبعركؼ بابن ا٤بقرئ تإ٠باعيل بن أيب بكر بن عبد ا، ا
 ـ.َُِّ -ىػ ُّْْ/ ُا٤بنهاج/ط

إركاء الغليل ُب ٚبريج أحاديث منار السبيل، للشيخ ٧بمد ناصر الدين األلباين ت  -ٕ
 –ىػ، إشراؼ: زىّب الشاكيش، عن ا٤بكتب اإلسبلمٌي َُِْ

 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ/ِبّبكت/ط
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بن عبد ا بن ٧بمد بن عبد االستيعاب ُب معرفة األصحاب، أليب عمر، يوسف  -ٖ
بّبكت/ -ىػ، ٙبقيق: علي ٧بمد البجاكم، عن دار ا١بيلّْٔالب القرطيب ت 

 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُِْ/ ُط
أسد الغابة، أليب ا٢بسن علي بن أيب الكـر ٧بمد بن ٧بمد = عز الدين ابن األثّب  -ٗ

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ َُْٗلبناف/  -ىػ، عن دار الفكر، بّبكتَّٔت
ىػ، من بداية َٔٗرشاد، مد بن أيب شريف الشافعي تاإلسعاد بشرح اإل -َُ

فصل الرجعة إٔب هناية باب ا٢بضانة، ٙبقيق: عبد ا بن ٧بمد أٞبد السماعيل، 
 رسالة ماجستّب نوقشت ُب ا١بامعة اإلسبلمية با٤بدينة ا٤بنورة.

أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب، لزين الدين زكريا بن ٧بمد بن زكريا  -ُُ
ق، ٕٓٗىػ، مع حاشية أيب العباس بن أٞبد الرملي الكبّب تِٔٗت  األنصارم

 ـ.ََُِ-قُِِْ/ُلبناف/ط-عن دار الكتب العلمية، بّبكت
ا٤بؤلف: تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي ، األشباه كالنظائر -ُِ

 -ىػُُُْالطبعة: األكٔب ، الناشر: دار الكتب العلمية، ىػ(ُٕٕ)ا٤بتوَب: 
 .ـُُٗٗ

ىػ، ُُٗاه كالنظائر، لعبد الرٞبن بن أيب بكر= جبلؿ الدين السيوطي تاألشب -ُّ
 ـ.َُٗٗ -ىػ ُُُْ/ُالناشر: دار الكتب العلمية/ط

اإلشراؼ على مذاىب العلماء، أليب بكر ٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بنذر النيسابورم  -ُْ
ىػ، اقق: صغّب أٞبد األنصارم أبوٞباد، الناشر: مكتبة مكة الثقافية، ُّٗت 

 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٓ/ ُرأس ا٣بيمة /ط-إلمارات العربيةا
اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة، أليب الفضل، أٞبد بن علي بن ٧بمد بن أٞبد بن  -ُٓ

ىػ، ٙبقيق: عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كعلٌي ٧بٌمد ِٖٓحجر العسقبليٌن ت 
 ىػ.ُُْٓ/ ُلبناف، /ط-معٌوض، عن دار الكتب العلمٌية، بّبكت



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

622 

ىػ، اقق: ٧بمد ٧ِّٖبمد بن القاسم بن ٧بمد األنبارم تاألضداد، أليب بكر  -ُٔ
 -ىػ  َُْٕلبناف/  –أبو الفضل إبراىيم، الناشر: ا٤بكتبة العصرية، بّبكت 

 ـ.ُٕٖٗ
إعانة الطالبْب على حل ألفاظ فتح ا٤بعْب )ىو حاشية على فتح ا٤بعْب بشرح قرة  -ُٕ

د شطا الدمياطي ت العْب ٗبهمات الدين(، أليب بكر )ا٤بشهور بالبكرم( بن ٧بم
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ/ ُىػ، عن دار الفكر /طَُِّبعد 

اعتبلؿ القلوب، أليب بكر ٧بمد بن جعفر بن ٧بمد بن سهل بن شاكر ا٣برائطي  -ُٖ
-ىػ، ٙبقيق: ٞبدم الدمرداش، الناشر: نزار مصطفى الباز، مكة ا٤بكرمةِّٕت 

 ـ.َََِىػُُِْ/ِالرياض/ط
ىػ، ٧ُّٗٔبمد بن علي الزركلي الدمشقي ت األعبلـ، ٣بّب الدين بن ٧بمود بن -ُٗ

 ـ.ََِِ/ عاـ ُٓلبناف/ ط-عن دار العلم للمبليْب،بّبكت
اإلقناع ُب الفقو الشافعي، أليب ا٢بسن علي بن ٧بمد بن ٧بمد بن حبيب  -َِ

 ىػ، عن الشاملة موافق للمطبوع.َْٓالبصرم البغدادم، الشهّب با٤باكردم ت
الدين ٧بمد بن أٞبد ا٣بطيب الشربيِب  اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع، لشمس -ُِ

دار الفكر، الناشر: دار -ىػ، اقق: مكتب البحوث كالدراساتٕٕٗالشافعي ت 
 بّبكت. –الفكر 

اإلقناع ُب مسائل اإلٝباع، أليب ا٢بسن علي بن ٧بمد بن عبد ا٤بلك الكتامي  -ِِ
اشر: ىػ، اقق: حسن فوزم الصعيدم، النِٖٔا٢بمّبم الفاسي، ابن القطاف ت 

 ـ.ََِْ -ىػ ُِْْ/ُالفاركؽ ا٢بديثة للطباعة كالنشر/ط 
ق، ٙبقيق: د. رفعت عبد ا٤بطلب َِْاألـ، لئلماـ ٧بمد بن إدريس الشافعي ت -ِّ

 ق.ُِِْ/ ُفوزم، عن دار الوفاء/ط
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إنباء الغمر بأبناء العمر، أليب الفضل، أٞبد بن علي بن ٧بمد بن أٞبد بن حجر  -ِْ
حسن حبشي، عن اَّلس األعلى للشئوف  ىػ، ٙبقيق: د.ِٖٓالعسقبلين ت 

 ـ .ُٗٔٗ -ق١ُّٖٗبنة إحياء الَباث اإلسبلمي، مصر، عاـ  -اإلسبلمية
األنس ا١بليل بتاريخ القدس كا٣بليل، لعبد الرٞبن بن ٧بمد بن عبد الرٞبن  -ِٓ

ىػ، اقق: عدناف يونس عبد ِٖٗالعليمي ا٢بنبلي، أبو اليمن، ٦بّب الدين ت 
 عماف. –شر: مكتبة دنديس اَّيد نباتة، النا

اإلنصاؼ ُب معرفة الراجح من ا٣ببلؼ على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل،  -ِٔ
ىػ، ٖٖٓلعبلء الدين أبو ا٢بسن علي بن سليماف ا٤برداكم الدمشقي الصا٢بي ت

 ىػ.ُُْٗ/ ُلبناف/ط -الناشر : دار إحياء الَباث العريب بّبكت
ق، ٙبقيق: خلف ٕٕٗاألردبيلي تاألنوار ألعماؿ األبرار، ليوسف بن إبراىيم  -ِٕ

بن مفضي ا٤بطلق، تقدًن: د. حسْب عبدا العلي، عن دار الضياء للنشر 
 ـ.ََِٔ-قُِْٕ/ُكالتوزيع/ط

الباعث ا٢بثيث اختصار علـو ا٢بديث، أليب الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب  -ِٖ
 ىػ، اقق: أٞبد ٧بمد شاكر، الناشر: دارْٕٕالقرشي البصرم ٍب الدمشقي ت

 .ِلبناف/ط –الكتب العلمية، بّبكت 
ٕبر ا٤بذىب ُب فركع مذىب اإلماـ الشافعٌي، أليب ااسن عبد الواحد بن  -ِٗ

ىػ، ٙبقيق: طارؽ فتحي السيد، عن دار الكتب العلمية، َِٓإ٠باعيل الٌركيايٌن ت
 ـ.ََِٗ/ُلبناف/ط-بّبكت

ن قاضي شهبة بداية اتاج ُب شرح ا٤بنهاج، أليب الفضل ٧بمد بن أيب بكر اب -َّ
-قُِّْ/ُق، عِب بو: أنور بن أيب بكر الشيخي، دار ا٤بنهاج/طْٕٖت

 ـ.َُُِ
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بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع، لعبلء الدين أبو بكر بن مسعود بن أٞبد  -ُّ
 -ىػ َُْٔ/ ِىػ، الناشر: دار الكتب العلمية/طٕٖٓالكاساين ا٢بنفي ت 

 ـ.ُٖٔٗ
بع، مد بن علي بن ٧بمد بن عبد ا البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السا -ِّ

 القاىرة. –ىػ، عن دار الكتاب اإلسبلمي َُِٓالشوكاين اليمِب ت 
ين أيب  -ّّ البدر ا٤بنّب ُب ٚبريج األحاديث كاآلثار الواقعة ُب الشرح الكبّب، ًلًسراج الدٍّ

ىػ، َْٖحفص عمر بن علي بن أٞبد الٌشافعٌي ا٤بصرم ا٤بعركؼ بابن ا٤بلقٍّن ت
: مصطفى أبو الغيط، عبد ا بن سليماف، ياسر بن كماؿ، عن دار ٙبقيق
 ـ.ََِْ -ىػ ُِْٓ/ ُالرياض/ط-ا٥بجرة

بغية الوعاة ُب طبقات اللغويْب كالنحاة، ١ببلؿ الدين السيوطي= عبد الرٞبن بن  -ّْ
ق، ٙبقيق: ٧بمد أبو الفضل إبراىيم، عن ا٤بكتبة العصرية/ ُُٗأيب بكر، ت

 صيدا.-لبناف
ظرين إٔب تراجم ا٤بتأخرين من الشافعية البارعْب، لرضي الدين أيب ُّجة النا -ّٓ

ق، عن دار ْٖٔالبكات ٧بمد بن أٞبد بن عبد ا الغزم العامرم الشافعي ت
/ط  ـ.َََِ -ُُِْ/ ُابن حـز

بياف الوىم كاإليهاـ ُب كتاب األحكاـ، لعلي بن ٧بمد بن عبد ا٤بلك الكتامي  -ّٔ
ىػ، اقق : د. ا٢بسْب آيت ِٖٔالقطاف ت ا٢بمّبم الفاسي، أبو ا٢بسن ابن

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ/ ُالرياض/ط-سعيد، الناشر : دار طيبة
البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي، أليب ا٢بسْب ٰبٓب بن أيب ا٣بّب العمراين  -ّٕ

/ ُلبناف/ط-ق، اعتُب بو: قاسم ٧بمد الٌنورم، عن دار ا٤بنهاج، بّبكتٖٓٓت
 ـ.َََِ-قُُِْ
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ىر القاموس، ٧بٌمد بن ٧بٌمد بن عبد الرزٌاؽ ا٢بسيِب، تاج العركس من جوا -ّٖ
 ىػ، اقق: ٦بموعة من اققْب، الناشر: دار ا٥بداية.َُِٓالزبيدم ت 

تاريخ اإلسبلـ كىكىفيات ا٤بشاىّب كىاألعبلـ، لشمس الدين أبو عبد ا ٧بمد بن  -ّٗ
شر: دار ىػ، اقق: د. بشار عٌواد معركؼ، الناْٖٕأٞبد بن عثماف الذىيب ت 

 ـ. ََِّ/ ُالغرب اإلسبلمي/ ط
ىػ، ُُٗتاريخ ا٣بلفاء، لعبد الرٞبن بن أيب بكر = جبلؿ الدين السيوطي ت -َْ

-ىػُِْٓ/ ُاقق: ٞبدم الدمرداش، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز/ط
 ـ.ََِْ

تاريخ بغداد كذيولو، أليب بكر أٞبد بن علي بن ثابت بن أٞبد بن مهدم  -ُْ
ىػ، دراسة كٙبقيق: مصطفى عبد القادر عطا، عن دار ّْٔت ا٣بطيب البغدادم 

 ىػ.ُُْٕ/ ُبّبكت/ط-الكتب العلمية
التجريد لنفع العبيد = حاشية البجّبمي على شرح ا٤بنهج لزكريا األنصارم،  -ِْ

يػٍرىًمٌي ا٤بصرم الشافعي ت ىػ، ُُِِتأليف: سليماف بن ٧بمد بن عمر البيجى
 ـ.َُٓٗ -ىػ ُّٗٔالناشر: مطبعة ا٢بليب/ 

التحجيل ُب ٚبريج ما ٓب ٱبرج من األحاديث كاآلثار ُب إركاء الغليل، لعبد العزيز  -ّْ
ىػ ُِِْ/ ُالرياض /ط-بن مرزكؽ الطريفي، الناشر: مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع

 ـ.ََُِ -
ىػ، ٕٔٔٙبرير ألفاظ التنبيو، أليب زكريا ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم ت -ْْ

 ق.َُْٖ/ ُدمشق/ط-الناشر: دار القلماقق: عبد الغِب الدقر، 
ٙبرير الفتاكل على التنبيو كا٤بنهاج كا٢باكم = النكت على ا٤بختصرات الثبلث،  -ْٓ

ق، ٙبقيق: عبد الرٞبن ِٖٔأليب زرعة أٞبد بن عبد الرحيم بن ا٢بسْب العراقي ت
 ـ.َُُِ-قُِّْ/ُمهدم الزكاكم، عن دار ا٤بنهاج/ط
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اج كا٢باكم = النكت على ا٤بختصرات الثبلث، ٙبرير الفتاكل على التنبيو كا٤بنه -ْٔ
ق، ٙبقيق: ِٖٔأليب زرعة أٞبد بن عبد الرحيم بن ا٢بسْب العراقي الشافعي ت

 ـ.َُُِ-قُِّْ/ُعبد الرٞبن فهمي الزكاكم، عن دار ا٤بنهاج/ط
التدريب ُب الفقو الشافعي= تدريب ا٤ببتدم كهتذيب ا٤بنتهي، لسراج الدين أيب  -ْٕ

ق، ٙبقيق: أبو يعقوب نشأت بن كماؿ َٖٓلبلقيِب تحفص عمر بن رسبلف ا
 ـ.َُِِ-قُّّْ/ُالرياض/ط-ا٤بصرم، عن دار القبلتْب

تذكرة ا٢بفاظ، لشمس الدين أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب ت  -ْٖ
 ـ.ُٖٗٗ -ىػُُْٗ/ُلبناف/ط-ىػ، الناشر: دار الكتب العلمية بّبكتْٖٕ

ق، مع تذكرة النبيو ٕٔٔبن شرؼ النوكم تتصحيح التنبيو، يي الدين ٰبٓب  -ْٗ
ق، ٙبقيق: ُِٕٕب تصحيح التنبيو، لعبد الرحيم بن ا٢بسْب بن علي األسنوم ت

 ق.ُُْٕ/ُد. ٧بمد عقلة اإلبراىيمي، عن مؤسسة الرسالة/ط
الناشر: دار ، ا٤بؤلف: ٧بمد عميم اإلحساف اَّددم البكٍب، التعريفات الفقهية -َٓ

، ـ(ُٖٔٗ -ىػ َُْٕللطبعة القدٲبة ُب باكستاف الكتب العلمية )إعادة صف 
 ـََِّ -ىػ ُِْْالطبعة: األكٔب، 

ىػ، اقق: ُٖٔالتعريفات، لعلي بن ٧بمد بن علي الزين الشريف ا١برجاين ت -ُٓ
ضبطو كصححو ٝباعة من العلماء بإشراؼ الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية 

 ـُّٖٗ-ىػ َُّْ/ ُلبناف /ط–بّبكت 
العظيم البن أيب حاًب، أليب ٧بمد عبد الرٞبن بن ٧بمد بن إدريس  تفسّب القرآف -ِٓ

ىػ، اقق: أسعد ٧بمد الطيب، ِّٕبن ا٤بنذر التميمي الرازم = ابن أيب حاًب ت 
 ق.ُُْٗ/ ّا٤بملكة العربية السعودية/ط -الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز
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ديث، أليب زكريا ٧بيي التقريب كالتيسّب ٤بعرفة سنن البشّب النذير ُب أصوؿ ا٢ب -ّٓ
ىػ، تقدًن كٙبقيق كتعليق: ٧بمد عثماف ٕٔٔالدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم ت

 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ/ ُا٣بشت، الناشر: دار الكتاب العريب، بّبكت/ط
التلخيص ا٢ببّب ُب ٚبريج أحاديث الرافعي الكبّب، أليب الفضل أٞبد بن علي بن  -ْٓ

، ٙبقيق: أبو عاصم حسن بن ىػ٧ِٖٓبمد بن أٞبد بن حجر العسقبلين ت 
 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٔ/ ُمصر /ط -عباس ابن قطب، عن مؤسسة قرطبة

ق، ٙبقيق: عادؿ اٞبد ّّٓالتلخيص، أليب العباس أٞبد بن أيب أٞبد الطبم ت -ٓٓ
 عبد ا٤بوجود، علي معوض، عن كتبة نزار مصطفى الباز.

أليب الفضل  التمييز ُب تلخيص ٚبريج أحاديث شرح الوجيز = التلخيص ا٢ببّب، -ٔٓ
ىػ، اقق: الدكتور ِٖٓأٞبد بن علي بن ٧بمد بن أٞبد بن حجر العسقبلين ت

 -ىػ ُِْٖ/ ٧ُبمد الثاين بن عمر بن موسى، الناشر: دار أضواء السلف/ط
 ـ.ََِٕ

التنبيو ُب الفقو الٌشافعٌي، أليب إسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الٌشّبازٌم  -ٕٓ
 اض.الري-ىػ، عن دار عآب الكتبْٕٔت

هتذيب األ٠باء كاللغات، أليب زكريا ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم  -ٖٓ
ىػ، عنيت بنشره كتصحيحو كالتعليق عليو كمقابلة أصولو: شركة العلماء ٕٔٔت

 لبناف. –ٗبساعدة إدارة الطباعة ا٤بنّبية، عن دار الكتب العلمية، بّبكت 
ٞبد بن حجر هتذيب التهذيب، أليب الفضل أٞبد بن علي بن ٧بمد بن أ -ٗٓ

 ىػ.ُِّٔ/ ُا٥بند/ط -ىػ، عن مطبعة دائرة ا٤بعارؼ النظاميةِٖٓالعسقبليٌن ت 
ىػ، َّٕهتذيب اللغة، أليب منصور ٧بمد بن أٞبد بن األزىرم ا٥بركم ت  -َٔ

-ٙبقيق: ٧بمد عوض مرعب، عن دار أحياء الَباث العريب، بّبكت
 ـ.ََُِ/ُلبناف/ط
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مد ا٢بسْب بن مسعود بن ٧بمد بن التهذيب ُب فقو اإلماـ الشافعٌي، أليب ٧ب -ُٔ
ىػ، ٙبقيق: الشيخ عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كالشيخ علٌي ُٔٓالفرٌاء البغوٌم ت 

 -ىػ ُُْٖ/ ُلبناف/ط –٧بٌمد معٌوض، عن دار الكتب العلمية، بّبكت 
 ـ.ُٕٗٗ

التوقيف على مهمات التعاريف، لزين الدين عبد الرؤكؼ بن تاج العارفْب بن  -ِٔ
/ ُالقاىرة/ط -ىػ، عن دار عآب الكتبَُُّبدين ا٤بناكم ت علي بن زين العا

 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ
ا١بامع ألحكاـ القرآف = تفسّب القرطيب، أليب عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن أيب  -ّٔ

ىػ، ٙبقيق: أٞبد ُٕٔبكر بن فرح األنصارم ا٣بزرجي مشس الدين القرطيب ت
ىػ ُّْٖ/ ّالقاىرة /ط – البدكين كإبراىيم أطفيش، الناشر: دار الكتب ا٤بصرية

 ـ.ُْٔٗ -
جزء حنبل )التاسع من فوائد ابن السماؾ(، أبو علي حنبل بن إسحاؽ بن حنبل  -ْٔ

-ىػ، اقق: ىشاـ بن ٧بمد، الناشر: مكتبة الرشدِّٕبن ىبلؿ الشيباين ت 
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ/ ِالرياض/ط

عبد ا  جبلء العينْب ُب ٧باكمة األٞبدين، خّب الدين نعماف بن ٧بمود بن -ٓٔ
ىػ، قدـ لو: علي السيد صبح ا٤بدين، ُُّٕاآللوسي، أبو البكات           ت 

 ـ. ُُٖٗ -ىػ  َُُْالناشر: مطبعة ا٤بدين/ 
جواىر الدرر ُب مناقب ابن حجر، أليب بكر بن ٧بمد عبدا السيفي، كاف حيان  -ٔٔ

العلمية،  ق، ٙبقيق: أيب الفوارس أٞبد بن فريد ا٤بزيدم، عن دار الكتبْٕٗسنة 
لبناف، مطبوع ملحق مع كتاب )أشرؼ الوسائل إٔب فهم الشمائل( البن -بّبكت
 حجر.
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جواىر العقود كمعْب القضاة كا٤بوقعْب كالشهود، لشمس الدين ٧بمد بن أٞبد بن  -ٕٔ
ىػ، حققها كخرج أحاديثها: مسعد عبد َٖٖعلي بن عبد ا٣بالق األسيوطي ت

ىػ ُُْٕ/ ُلبناف/ط-تب العلمية، بّبكتا٢بميد ٧بمد السعدين، الناشر: دار الك
 ـ.ُٔٗٗ -

ق( على شرح العبلمة ابن القاسم الغزم ُِٕٕحاشية إبراىيم البيجورم )ت -ٖٔ
على مًب الشيخ أيب شجاع، ضبطو كصححو: ٧بمد عبد السبلـ شاىْب، عن دار 

 ق.َُِْ/ِلبناف/ط-الكتب العلمية، بّبكت
شرح ا٣بطيب، لسليماف بن حاشية البجّبمي على ا٣بطيب = ٙبفة ا٢ببيب على  -ٗٔ

يػٍرىًمٌي ا٤بصرم الشافعي ت  ىػ، عن دار الفكر، عاـ ٧ُُِِبمد بن عمر البيجى
 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ

حاشية العبلمة ابن حجر ا٥بيتمي على شرح اإليضاح ُب مناسك ا٢بج لئلماـ  -َٕ
ا٤بدينة ا٤بنورة،  -لبناف، توزيع ا٤بكتبة السلفية-النوكم، طبعة دار ا٢بديث، بّبكت

 طبعة الثالثة. ال
، تأليف: العبلمة عبد الغفار بن عبد الكرًن القزكيِب الشافعي، ا٢باكم الصغّب -ُٕ

الناشر: دار ابن ، دراسة كٙبقيق: د. صاّب بن ٧بمد بن إبراىيم اليابس )دكتوراة (
 ىػ َُّْ،  ُط ، ا١بوزم ، السعودية

الشافعي  ا٢باكم الصغّب، لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكرًن القزكيِب -ِٕ
ىػ، ٙبقيق: د. صاّب بن ٧بمد بن إبراىيم اليابس، عن دار ابن ا١بوزم/ ٓٔٔت
 ىػ.َُّْ/ ُط

ا٢باكم الكبّب ُب فقو مذىب اإلماـ الشافعي، كىو شرح ٨بتصر ا٤بزين، أليب  -ّٕ
ىػ، اقق: الشيخ علي ٧بمد َْٓا٢بسن علي بن ٧بمد بن ٧بمد ا٤باكردم ت
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-ود، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبكتمعوض، الشيخ عادؿ أٞبد عبد ا٤بوج
 ـ.ُٗٗٗ-ىػ  ُُْٗ/ ُلبناف /ط

حواشي ٙبفة اتاج ُب شرح ا٤بنهاج ال بن حجر ا٥بيتمي، اإلماـ أٞبد بن قاسم  -ْٕ
ق، الناشر: ا٤بكتبة َُُّق، كاإلماـ عبد ا٢بميد الشركاين تِٗٗالعبادم 

 ـ.ُّٖٗ -ىػ ُّٕٓالتجارية الكبل ٗبصر 
ق، اعتُب بو: أٲبن ْٕٗبدر الدين ٧بمد بن ُّادر الزركشي تخبايا الزكايا، ل -ٕٓ

 ـ.ُٔٗٗ-قُُْٕ/ُلبناف/ط-صاّب شعباف، عن دار الكتب العلمية، بّبكت
ا٣بزائن السنية من مشاىّب الكتب الفقهية ألئمتنا الفقهاء الشافعية، لعبد القادر  -ٕٔ

ىػ ُِْٓ/ ُبن عبد ا٤بطلب ا٤بنديلي األندكنيسي، عن مؤسسة الرسالة، بّبكت/ط
 ـ. ََِْ

ا٣ببلصة = خبلصة ا٤بختصر كنقاكة ا٤بعتصر، أليب حامد ٧بمد بن ٧بمد بن  -ٕٕ
ق، ٙبقيق: أ٦بد رشيد ٧بمد علي، عن دار ٧َٓٓبمد الغزإب ت

 ـ.ََِٕ-قُِْٖ/ُا٤بنهاج/ط
خبلصة األثر ُب أعياف القرف ا٢بادم عشر، مد أمْب بن فضل ا بن ٧بب  -ٖٕ

 –ىػ، عن دار صادر ُُُُاألصل، الدمشقي ت الدين بن ٧بمد ايب ا٢بموم 
 بّبكت.

خبلصة البدر ا٤بنّب، البن ا٤بلقٍّن = سراج الدين أيب حفص عمر بن علي بن  -ٕٗ
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ َُُْ/ ُىػ، عن مكتبة الرشد/طَْٖأٞبد الشافعٌي ا٤بصرٌم ت 

خبلصة الفتاكم ُب تسهيل أسرار ا٢باكم، لسراج الدين أيب حفص عمر بن علي  -َٖ
ق، ٙبقيق: أبو يعقوب نشأت بن  َْٖاألنصارم ا٤بعركؼ بابن ا٤بلقن ت بن أٞبد

-كماؿ، أبو داكد أٲبن بن حامد نصّب، عن ا٤بكتبة اإلسبلمية
 ـ.َُِْ-قُّْٓ/ُالقاىرة/ط
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درر العقود الفريدة ُب تراجم األعياف ا٤بفيدة، تقي الدين أٞبد بن علي ا٤بقريزم  -ُٖ
-قُِّْ/ُرب اإلسبلمي/طق، ٙبقيق: د. ٧بمود ا١بليلي، دار الغْٖٓت

 ـ.ََِِ
الدرر الكامنة ُب أعياف ا٤بائة الثامنة، أليب الفضل أٞبد بن علي بن ٧بمد بن  -ِٖ

ىػ، ٙبقيق كمراقبة: ٧بمد عبد ا٤بعيد ضاف، عن ِٖٓأٞبد بن حجر العسقبلين ت
 ـ.ُِٕٗ-ىػُِّٗ/ ِا٥بند/ ط-٦بلس دائرة ا٤بعارؼ العثمانية، حيدر أباد

نهل الصاُب، أليب ااسن يوسف بن تغرم بردم، الدليل الشاُب على ا٤ب -ّٖ
 -ق، ٙبقيق: فهيم ٧بمد شلتوت، عن مكتبة ا٣با٪بي للطباعة كالنشرْٕٖت

 ق .ُّٕٓالقاىرة/
الديباج شرح ا٤بنهاج، لعلي بن ٧بمد بن أيب بكر ابن مطّب ا٢بكمي  -ْٖ

-ق، عِب بو: الوليد بن عبد الرٞبن الربيعي، عن دار ا٤بنهاجَُُْت
 ـ.َُِْ-قُّْٓ/ُجدة/ط

ق، ْٕٗالديباج ُب توضيح ا٤بنهاج، لبدر الدين ٧بمد بن ُّادر الزركشي ت -ٖٓ
 ق.ُِْٕالقاىرة/  -ٙبقيق: د. ٰبٓب مراد، عن دار ا٢بديث

ديواف اإلسبلـ، لشمس الدين، أبو ا٤بعإب، ٧بمد بن عبد الرٞبن بن الغزم ت  -ٖٔ
 -ىػ، ٙبقيق: سيد كسركم حسن، عن دار الكتب العلمية، بّبكتُُٕٔ
 ـ.َُٗٗ -ىػ ُُُْ/ ُلبناف/ط

رد اتار على الدر ا٤بختار، مد أمْب بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  -ٕٖ
 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُِْ/ ِبّبكت/ط-ىػ، الناشر: دار الفكرُِِٓا٢بنفي ت 

ىػ، مع ٙبقيق ّٕٖركض الطالب، شرؼ الدين إ٠باعيل بن أيب بكر ا٤بقرئ ت -ٖٖ
لطالب، لقاسم ٧بمد آغا النورم، دار البشائر إٙباؼ ذكم ا٤بواىب على ركض ا

 ـ.ََِٗ-قَُّْ/ُلبناف/ط-اإلسبلمية، بّبكت
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الركض ا٤بعطار ُب خب األقطار، أليب عبد ا ٧بمد بن عبد ا بن عبد ا٤بنعم  -ٖٗ
-ىػ، ٙبقيق: إحساف عباس، عن مؤسسة ناصر للثقافةََٗا٢بمّبم ت

 ـ.َُٖٗ/ِبّبكت/ط
أليب نصر القاضي شريح بن عبد الكرًن الركياين ركضة ا٢بكاـ كزينة األحكاـ،  -َٗ

ق، ٙبقيق: ٧بمد أٞبد السهلي، رسالة دكتوراه نوقشت ُب جامعة أـ َٓٓت
 القرل.

ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب، أليب زكريا ٧بيي الٌدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم  -ُٗ
ىػ، ٙبقيق: عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كعلٌي ٧بٌمد معٌوض، عن دار عآب ٕٔٔت
 ـ.ََِّ -ىػُِّْالرياض، -كتبال

رٰبانة األلٌبا كزىرة ا٢بياة الدنيا، لشهاب الدين أٞبد بن ٧بمد بن عمر ا٣بفاجي  -ِٗ
ىػ، اقق: عبد الفتاح ا٢بلو، الناشر: مطبعة عيسى الباىب ا٢بلىب َُٗٔت 

 ـ. ُٕٔٗ-ىػُّٖٔ/ ُكشركاه /ط
، كلد سنة زاد اتاج بشرح ا٤بنهاج، للعبلمة عبد ا بن حسن الكوىجي -ّٗ

 .ُق، ٙبقيق: عبد ا األنصارم، من مطبوعات الشؤكف الدينية بقطر، طُُّٖ
الزاىر ُب غريب ألفاظ اإلماـ الٌشافعٌي، أليب منصور ٧بٌمد بن أٞبد بن األزىرٌم  -ْٗ

ىػ، ٙبقيق: شهاب الدين أبو عمرك، عن دار الفكر للطباعة َّٕا٥بركم ت 
 ـ. ُْٗٗ-قُُْْكالنشر/ 

د ا أٞبد بن ٧بمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين ت الزىد، أليب عب -ٓٗ
ىػ، كضع حواشيو: ٧بمد عبد السبلـ شاىْب، الناشر: دار الكتب العلمية، ُِْ

 ـ.ُٗٗٗ -ىػ  َُِْ/ُلبناف/ط –بّبكت 
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الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر، ألٞبد بن ٧بمد بن علي بن حجر ا٥بيتمي السعدم  -ٔٗ
ىػ، الناشر: دار ْٕٗبلـ، أبو العباس ت األنصارم، شهاب الدين شيخ اإلس

 ـ.ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ/ ُالفكر/ط
السحب الوابلة على ضرائح ا٢بنابلة، مد بن عبدا بن ٞبيد النجدم ا٤بكي  -ٕٗ

ق، ٙبقيق: بكر أبو زيد، د. عبد الرٞبن بن سليماف العثيمْب، مؤسسة ُِٓٗت
 الرسالة.

د الٌزىرم الغمراكم ت بعد الٌسراج الوٌىاج على مًب ا٤بنهاج، للعبلمة ٧بمٌ  -ٖٗ
 لبناف. –ىػ، عن دار ا٤بعرفة، بّبكت ُّّٕ

السراج على نكت ا٤بنهاج، لشهاب الدين أٞبد بن لؤلؤ ا٤بعركؼ بابن النقيب  -ٗٗ
-ق، ٙبقيق: أبو الفضل أٞبد بن علي الدمياطي، عن مكتبة الرشدٕٗٔت 

 ـ.ََِٕ-قُِْٖ/ُالرياض/ط
بن يوسف بن يعقوب، ُّاء الدين  السلوؾ ُب طبقات العلماء كا٤بلوؾ، ٧بمد -ََُ

ىػ، ٙبقيق: ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب األكوع ا٢بوإب، عن ِّٕأبو عبد ا، ت 
 ـ.ُٓٗٗ/ ِصنعاء/ط-مكتبة اإلرشاد

السناء الباىر بتكميل النور السافر ُب أخبار القرف العاشر، للسيد ٧بمد الشلٍّي  -َُُ
-ن مكتبة اإلرشادق، ٙبقيق: إبراىيم بن أٞبد ا٤بقحفي، عَُّٗاليمِب ت
 ق.ُِْٓ/ُصنعاء/ط

ىػ، تعليق: ناصر ِّٕسنن ابن ماجو، أليب عبد ا، ٧بمد بن يزيد القزكيٌِب ت -َُِ
-الدين األلباين، اعتُب بو: مشهور بن حسن آؿ سلماف، عن مكتبة ا٤بعارؼ

 .ُالرياض/ط
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ىػ، ِٕٓسنن أيب داكد، أليب داكد سليماف بن األشعث األزدم السًٍّجٍستاين ت -َُّ
: ناصر الدين األلباين، اعتُب بو: مشهور بن حسن آؿ سلماف، عن مكتبة تعليق

 .ُالرياض/ط-ا٤بعارؼ
سنن الَبمذم، أليب عيسى ٧بمد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ  -َُْ

ىػ، تعليق: ناصر الدين األلباين، اعتُب بو: مشهور بن حسن آؿ ِٕٗالَبمذم ت 
 .ُالرياض/ط-سلماف، عن مكتبة ا٤بعارؼ

ن الدارقطٌِب، أليب ا٢بسن علي بن عمر بن أٞبد بن مهدم البغدادٌم سن -َُٓ
ىػ، ٙبقيق: شعيب األرنؤكط، حسن عبد ا٤بنعم شليب، عبد ّٖٓالدارقطٌِب ت 

، عن مؤٌسسة الرسالة،بّبكت   ُِْْ/ ُلبناف/ط –اللطيف حرز ا، أٞبد برىـو
 ـ. ََِْ -ىػ 

ا٢بسْب بن علي بن موسى السُّنن الٌصغرل، أليب بكر البيهقي = أٞبد بن  -َُٔ
ىػ، ٙبقيق: عبد ا٤بعطي أمْب قلعجي، عن جامعة ْٖٓا٣براساين البيهقي ت 

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ َُُْ/ ُباكستاف/ط -الدراسات اإلسبلمية، كراتشي
ىػ، ْٖٓالسُّنن الكبل، أليب بكر، أٞبد بن ا٢بسْب بن علي البيهقي ت -َُٕ

/ ّلبناف/ط-، بّبكتٙبقيق: ٧بمد عبد القادر عطا، عن دار الكتب العلمية
 ـ.ََِّ-ىػُِْْ

السُّنن الكبل، أليب عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي ا٣براسايٌن النسائٌي  -َُٖ
/ ُبّبكت/ط -ىػ، ٙبقيق: حسن عبد ا٤بنعم شليب، عن مؤسسة الرسالةَّّت

 ـ.ََُِ -ىػ ُُِْ
سنن الٌنسائي تعليق: ناصر الدين األلباين، اعتُب بو: مشهور بن حسن آؿ  -َُٗ

 .ُالرياض/ط-، عن مكتبة ا٤بعارؼسلماف
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ىػ، ِِٕسنن سعيد بن منصور، أليب عثماف سعيد بن منصور ا١بوزجاين ت -َُُ
-ىػ َُّْ/ ُا٥بند/ط –اقق: حبيب الرٞبن األعظمي، الناشر: الدار السلفية 

 ـُِٖٗ
سّب أعبلـ النببلء، لشمس الدين أيب عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن عثماف الذىيب  -ُُُ

٦بموعة من اقٍّقْب بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، عن  ىػ، ٙبقيق:ْٖٕت 
 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ، ّمؤٌسسة الٌرسالة، ط

شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب، أليب الفبلح، عبد ا٢بي بن أٞبد بن  -ُُِ
ىػ، ٙبقيق: ٧بمود األرناؤكط، خرج ٧َُٖٗبمد ابن العماد العىكرم ا٢بنبلي، ت 

بّبكت، عاـ  –، دمشق ُن دار ابن كثّب، طأحاديثو: عبد القادر األرناؤكط، ع
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ

شرح اإلرشاد للجوجرم، لشمس الدين ٧بمد بن عبد ا٤بنعم بن ٧بمد ا١بوجرم  -ُُّ
 ق، ٨بطوط.ٖٖٗت

شرح مشكل اآلثار، أليب جعفر أٞبد بن ٧بمد بن سبلمة بن عبد ا٤بلك  -ُُْ
ألرنؤكط، ىػ ٙبقيق: شعيب اُِّاألزدم ا٢بجرم ا٤بصرم ا٤بعركؼ بالطحاكم ت 

 ـ.ُْْٗىػ،  ُُْٓ/ ُالناشر: مؤسسة الرسالة /ط
الٌصحاح تاج اللغة كصحاح العربية، أليب نصر إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم ت  -ُُٓ

 –ىػ، ٙبقيق: أٞبد عبد الغفور عطار، عن دار العلم للمبليْب، بّبكت ّّٗ
 ـ.ُٕٖٗ -  ىػَُْٕ/ عاـ ْلبناف/ط

بن حباف بن أٞبد الدارمي البيسٍب، صحيح ابن حباف بَبتيب ابن بلباف، مد  -ُُٔ
 –ىػ، اقق: شعيب األرنؤكط، الناشر: مؤسسة الرسالة ّْٓأبو حاًب ت

 ـ.ُّٗٗ -قُُْْ/ ِبّبكت/ط
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 صحيح البخارم = ا١بامع ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر من أمور رسوؿ ا  -ُُٕ
 ق، دارِٔٓكسننو كأيامو، أليب عبدا، ٧بمد بن إ٠باعيل البخارٌم ا١بعفٌي ت

 .ُالسبلـ/ط
صحيح ا١بامع الصغّب كزياداتو، أليب عبد الرٞبن ٧بمد ناصر الدين بن ا٢باج  -ُُٖ

 ىػ، عن ا٤بكتب اإلسبلمي.َُِْنوح بن ٪باٌب بن آدـ، األلباين ت
صحيح مسلم = ا٤بسند الصحيح ا٤بختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إٔب رسوؿ  -ُُٗ

ىػ، ترقيم: ٧بمد ُِٔ، لئلماـ مسلم بن ا٢بجاج، أيب ا٢بسن القشّبم ت ا
 ق.ُّْٓ/ُدمشق/ط-فؤاد عبد الباقي، عن مؤسسة الرسالة

ضعيف ا١بامع الصغّب كزيادتو، أليب عبد الرٞبن ٧بمد ناصر الدين بن ا٢باج  -َُِ
ىػ، أشرؼ على طبعو: زىّب الشاكيش، الناشر: َُِْنوح بن ٪باٌب األلباين ت 

 ا٤بكتب اإلسبلمي.
س الدين أبو ا٣بّب ٧بمد بن عبد الرٞبن الضوء البلمع ألىل القرف التاسع، لشم -ُُِ

ىػ، عن منشورات َِٗبن ٧بمد بن أيب بكر بن عثماف بن ٧بمد السخاكم ت 
 بّبكت. –دار ا١بيل 

ىػ، ُُٗطبقات ا٢بفاظ، لعبد الرٞبن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي ت -ُِِ
 ق.َُّْ/ ُبّبكت/ط –الناشر: دار الكتب العلمية 

ىػ، اقق : ِٔٓ ابن أيب يعلى ٧بمد بن ٧بمد تطبقات ا٢بنابلة، أليب ا٢بسْب -ُِّ
 بّبكت. –٧بمد حامد الفقي، الناشر : دار ا٤بعرفة 

طبقات الشافعية الكبل، لتاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي ت  -ُِْ
ىػ، ٙبقيق: د. ٧بمود ٧بمد الطناحي، د.عبد الفتاح ٧بمد ا٢بلو، عن دار ُٕٕ

 ىػ.ُُّْ، عاـ ِىجر للطباعة كالنشر، ط
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طبقات الشافعية، أليب بكر بن أٞبد بن ٧بمد بن عمر ابن قاضي شهبة، تقي  -ُِٓ
 -ىػ، ٙبقيق: د.ا٢بافظ عبد العليم خاف، عن دار عآب الكتب،ُٖٓالدين، ت 
 ىػ.َُْٕ/ ُبّبكت/ ط

طبقات الفقهاء الشافعية، لًتقيٍّ الدين أيب عمرك عثماف بن عبد الٌرٞبن،  -ُِٔ
ىػ، ٙبقيق: ٧بيي الٌدين علي ٪بيب، عن دار ّْٔا٤بعركؼ بابن الٌصبلح ت 

 ـ.ُِٗٗ/ ُلبناف/ط –البشائر اإلسبلمٌية، بّبكت 
ىػ، ىذبو: ْٕٔطبقات الفقهاء، أليب إسحاؽ إبراىيم بن علي الشّبازٌم ت  -ُِٕ

ىػ، ٙبقيق: إحساف عباس، عن دار الرائد ٧ُُٕبمد ابن مكـر ابن منظور ت 
 ـ.َُٕٗ/ ُلبناف/ط –العريٌب، بّبكت 

ت صلحاء اليمن = تاريخ البيهي، لعبد الوىاب بن عبد الرٞبن البيهي طبقا -ُِٖ
ق، ٙبقيق: عبد ا ٧بمد ا٢ببشي، عن مكتبة اإلرشاد َْٗالسكسكي اليمِب، ت

 صنعاء. -
ا٤بؤلف: عمر بن ٧بمد بن أٞبد بن إ٠باعيل، أبو حفص، ٪بم ، طلبة الطلبة -ُِٗ

، العامرة، مكتبة ا٤بثُب ببغدادالناشر: ا٤بطبعة ، ىػ(ّٕٓالدين النسفي )ا٤بتوَب: 
 .ىػُُُّتاريخ النشر: ، الطبعة: بدكف طبعة

طلبة الطلبة، ُب االصطبلحات الفقهية، أليب حفص عمر بن ٧بمد بن أٞبد  -َُّ
-ىػ، عن ا٤بطبعة العامرة، مكتبة ا٤بثُبّٕٓبن إ٠باعيل = ٪بم الدين النسفي ت 

 ىػ.ُُُّبغداد، عاـ 
عي كاألصحاب، لصفي الدين أيب السركر العباب ايط ٗبعظم نصوص الشاف -ُُّ

ق، اعتُب بو: مهند تيسّب، عن دار َّٗأٞبد بن عمر، ا٤بشهور با٤بزٌجد ت
 ق.ُُّْ/ُلبناف/ط-ا٤بنهاج، بّبكت
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العجاب ُب شرح اللباب، لنجم الدين عبد الغفار بن عبد الكرًن القزكيِب  -ُِّ
٧بمد  ق، من باب الفرائض إٔب آخر باب ا٢بضانة، ٙبقيق: ٦بدم بنٓٔٔت

 القعود، رسالة ماجستّب نوقشت ُب ا١بامعة اإلسبلمية با٤بدينة ا٤بنورة.
عجالة اتاج إٔب توجيو ا٤بنهاج، لسراج الدين عمر بن علي بن أٞبد األنصارم  -ُّّ

ق، ٙبقيق: عز الدين ىشاـ بن عبد الكرًن البدراين، َْٖا٤بعركؼ بابن ا٤بلقن ت
 ق.ُُِْاألردف/-عن دار الكتاب

الوجيز = الٌشرح الكبّب، لعبد الكرًن بن ٧بمد الرافعٌي القزكيٌِب  العزيز شرح -ُّْ
ىػ، ٙبقيق كتعليق: الشيخ: علٌي ٧بٌمد معٌوض، كالشيخ عادؿ أٞبد عبد ِّٔت

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ/ُلبناف/ط –ا٤بوجود، عن دار الكتب العلمٌية، بّبكت 
ا٢بسِب الفاسي  العقد الثمْب ُب تاريخ البلد األمْب، لتقي الدين ٧بمد بن اٞبد -ُّٓ

-قَُْٔ/ِق، ٙبقيق: ٧بمد حامد الفقي، مؤسسة الرسالة/طِّٖا٤بكي ت 
 ـ.ُٖٔٗ

العقود اللؤلؤية ُب تاريخ الدكلة الرسولية، لعلي بن ا٢بسن بن أيب بكر بن  -ُّٔ
ا٢بسن بن كىاسي الزبيدم، ٙبقيق: ٧بمد بن علي األكوع ا٢بوإب، عن مركز 

 -ىػ َُّْ/ ُبّبكت/ط –اآلداب  صنعاء، دار –الدراسات كالبحوث اليمِب 
 ـ.ُّٖٗ

العقود اللؤلؤية ُب تاريخ الدكلة الرسولية، ٤بوفق الدين أيب ا٢بسن علي بن  -ُّٕ
: عيِب بتصحيحو: ٧بمد بسيوين عسل، ُىػ، جُِٖا٢بسن ا٣بزرجي الزبيدم، ت 

: ٙبقيق: ٧بمد بن علي األكوع، الناشر: مركز الدراسات كالبحوث اليمِب، ِج
 ـ.ُّٖٗ -ىػ  َُّْ/ ُلبناف/ ط –داب، بّبكت صنعاء، دار اآل

علل الدارقطِب = العلل الواردة ُب األحاديث النبوية، أليب ا٢بسن علي بن عمر  -ُّٖ
، ٙبقيق كٚبريج: ٧بفوظ ُُ-ُىػ، اَّلدات ّٖٓبن البغدادم الدارقطِب ت 
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ـ،  ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓ/ ُالرياض/ط-الرٞبن زين ا السلفي، الناشر: دار طيبة
علق عليو: ٧بمد بن صاّب بن ٧بمد الدباسي، الناشر: دار ابن ُٓ-ُِلدات كاَّ

 ىػ.ُِْٕ/ ُالدماـ /ط-ا١بوزم
، ىٖٓٔالغاية القصول ُب دراية الفتول، لعبد ا بن عمر البيضاكم ت -ُّٗ

 ٙبقيق: علي ٧بيي الدين علي القرة داغي، طبعة: اللجنة الوطنية العراقية.
رديٌة، لزكريا بن ٧بمد بن أٞبد بن زكريا الغرر البهية ُب شرح البهجة الو  -َُْ

ق، كأٞبد بن قاسم ٕٕٗىػ، مع حاشيٍب العبلمة الشربيِب تِٔٗاألنصارم ت
 ىػ، عن ا٤بطبعة ا٤بيمنٌية.ِٗٗالعبادم ت

غريب ا٢بديث، أليب عيبيد القاسم بن سبلٌـ بن عبد ا ا٥بركم البغدادم ت  -ُُْ
، الناشر: مطبعة دائرة ا٤بعارؼ ىػ، اقق:        د. ٧بمد عبد ا٤بعيد خافِِْ

 ـ.ُْٔٗ -ىػ ُّْٖ/ ُالدكن/ط -العثمانية، حيدر آباد
غنية الفقيو ُب شرح التنبيو، لئلماـ أٞبد بن موسى بن يونس ا٤بوصلي  -ُِْ

ق، من بداية باب بيع األصوؿ كالثمار إٔب هناية باب ما يلحق من ِِٔت
ا١بامعة اإلسبلمية النسب، ٙبقيق: ٧بمد مزباين، رسالة ماجستّب نوقشت ُب 

 با٤بدينة ا٤بنورة.
فتاكل ابن الصبلح، لتقٌي الدين، أيب عمرك، عثماف بن عبد الرٞبن، ا٤بعركؼ  -ُّْ

ىػ، ٙبقيق: د. موفق عبد ا عبد القادر، عن مكتبة العلـو ّْٔبابن الصبلح ت 
 ىػ.َُْٕ/ُكا٢بكم، عآب الكتب، بّبكت /ط

ئل ا٤بنثورة"، أليب زكريا ٧بيي الدين ٰبٓب بن فتاكل اإًلماـ الن وكم ا٤بسماة: "با٤بسا -ُْْ
: تلميذه الشيخ عبلء الدٍّين بن العطٌار، ٙبقيق ٕٔٔشرؼ النوكم ت  ىػ، ترتيبي

كتعليق: ٧بمد ا٢بٌجار، الناشر: دار البشائر اإلسبلمٌية للطباعة كالنشر كالتوزيع، 
 ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ/ ٔلبناف /ط –بّبكت 
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٧بمد بن علي بن حجر ا٥بيتمي السعدم الفتاكل ا٢بديثية، ألٞبد بن  -ُْٓ
 ىػ، عن دار الفكر.ْٕٗاألنصارم، شهاب الدين شيخ اإلسبلـ، أيب العباس ت 

فتاكل السبكي، أليب ا٢بسن تقي الدين علي بن عبد الكاُب السبكي ت  -ُْٔ
 ىػ، الناشر: دار ا٤بعارؼ.ٕٔٓ

الفتاكل الفقهية الكبل، أٞبد بن ٧بمد بن علي بن حجر ا٥بيتمي، ت  -ُْٕ
ىػ، ٝبعها: تلميذ ابن حجر ا٥بيتمي، الشيخ عبد القادر بن أٞبد الفاكهي ْٕٗ

 ىػ، الناشر: ا٤بكتبة اإلسبلمية. ِٖٗا٤بكي ت 
ق، ٙبقيق: ُْٕفتاكل القفاؿ، أليب بكر عبد ا بن أٞبد القفاؿ ا٤بركزم ت -ُْٖ

-الرياض، دار ابن عفاف-مصطفى ٧بمود األزىرم، عن دار ابن القيم
 ق.َُّْ/ُالقاىرة/ط

فتح البارم بشرح صحيح البخارم، للحافظ أٞبد بن علي بن حجر  -ُْٗ
 ـ.َََِ-قُُِْ/ُالرياض/ط-ق، دار السبلـِٖٓالعسقبلين ت

فتح ا١بواد بشرح اإلرشاد، أٞبد بن ٧بمد بن علي بن حجر ا٥بيتمي، ت  -َُٓ
ىػ، ضبطو كصححو: عبد اللطيف حسن عبد الرٞبن، عن دار الكتب ْٕٗ

 لبناف.-العلمية، بّبكت
ح ا٤ببْب ُب حل رموز كمصطلحات الفقهاء كاألصوليْب، د. ٧بمد إبراىيم الفت -ُُٓ

 ا٢بفناكم .
فتح ا٤بعْب بشرح قرة العْب ٗبهمات الدين )ىو شرح للمؤلف على كتابو ىو  -ُِٓ

ا٤بسمى قرة العْب ٗبهمات الدين(، لزين الدين أٞبد بن عبد العزيز بن زين الدين 
، الطبعة: األكٔب.ىػ، الناشٕٖٗبن علي ا٤بليبارم ا٥بندم ت   ر: دار بن حـز

فتح الوىاب بشرح منهج الطبلب، لزين الدين زكريا بن ٧بمد بن أٞبد بن زكريا  -ُّٓ
 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْْىػ، عن دار الفكر/ ِٔٗاألنصارم، ت
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فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منهج الطبلب = حاشية ا١بمل، لسليماف ابن  -ُْٓ
 ىػ، عن دار الفكر.َُِْمل ت عمر بن منصور العجيلي األزىرم، ا٤بعركؼ با١ب

فهرس الفهارس كاألثبات كمعجم ا٤بعاجم كا٤بشيخات كا٤بسلسبلت، ٧بمد عىٍبد  -ُٓٓ
ىػ، ُِّٖا٢بىٌي بن عبد الكبّب ابن ٧بمد ا٢بسِب، ا٤بعركؼ بعبد ا٢بي الكتاين ت 

 ـ. ُِٖٗ/ِبّبكت/ط-اقق: إحساف عباس، الناشر: دار الغرب اإلسبلمي
ىػ،  ُٕٖلدين ٧بمد بن يعقوب الفّبكزآبادم، ت القاموس ايط، َّد ا -ُٔٓ

ٙبقيق: مكتب ٙبقيق الَباث ُب مؤسسة الرسالة بإشراؼ: ٧بمد نعيم العرقسيوسي 
ىػ  ُِْٔ/ ٖلبناف/ ط –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع، بّبكت 

 ـ ََِٓ -
السبلـ بن أيب قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ، لعز الدين عبد العزيز بن عبد  -ُٕٓ

ىػ، راجعو َٔٔالقاسم بن ا٢بسن السلمي الدمشقي، ا٤بلقب بسلطاف العلماء ت
القاىرة/  -كعلق عليو: طو عبد الرؤكؼ سعد، الناشر: مكتبة الكليات األزىرية 

 ـ.ُُٗٗ -ىػ ُُْْ
قوت اتاج ُب شرح ا٤بنهاج ُب الفقو الشافعي، لشهاب الدين أيب العباس أٞبد  -ُٖٓ

ق، ٙبقيق: عيد ٧بمد عبد ا٢بميد، عن دار الكتب ّٖٕرعي تبن ٞبداف األذ
 ق.  ُّْٕ/ُلبناف/ط-العلمية، بّبكت

الكتاب ا٤بصنف ُب األحاديث كاآلثار= مصنف ابن أيب شيبة، أليب بكر بن  -ُٗٓ
ىػ، اقق: كماؿ يوسف ِّٓأيب شيبة، عبد ا بن ٧بمد بن إبراىيم العبسي ت 

 ق.َُْٗ/ ُاض /طالري –ا٢بوت، الناشر: مكتبة الرشد 
كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع، ٤بنصور بن يونس بن إدريس البهوٌب ت،  -َُٔ

-ٙبقيق: ٧بمد أمْب الغناكم، دار عآب الكتب للطباعة كالنشر، بّبكت
 ـ.ُٕٗٗ-قُُْٕ/ُلبناف/ط
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الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل، أليب القاسم  -ُُٔ
وارزمي، ٙبقيق : عبد الرزاؽ ا٤بهدم، عن دار إحياء ٧بمود بن عمر الز٨بشرم ا٣ب

 بّبكت. –الَباث العريب 
كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، ٤بصطفى بن عبد ا الشهّب  -ُِٔ

 لبناف .-ق، دار إحياء الَباث العريب/بّبكتَُٕٕٔباجي خليفة ت
بن عبد  كفاية األخيار ُب حٌل غاية اإلختصار، لًتقيٍّ الٌدين أيب بكر بن ٧بمد -ُّٔ

ىػ، ٙبقيق: كامل ٧بمد عويضة، عن دار الكتب العلمية، ِٖٗا٤بؤمن ا٢بصِب ت 
 ق.ُِِْلبناف/ -بّبكت

كفاية النبيو ُب شرح التنبيو ُب فقو اإلماـ الشافعي، للعبلٌمة أٞبد بن ٧بمد بن  -ُْٔ
ق، ٙبقيق: د. ٦بدم سركر، عن دار الكتب َُٕعلي، ا٤بعركؼ بابن الرٌفعة، ت

 ـ.ََِٗ/ ُلبناف/ط-العلمية، بّبكت
كنز الراغبْب شرح منهاج الطالبْب، ١ببلؿ الدين ٧بمد بن أٞبد الي  -ُٓٔ

ق، ٕٓٗق، مع حاشيٍب شهاب الدين أٞبد البلسي ا٤بلقب بعمّبة تْٖٔت
-ق، الناشر: دار الفكر، بّبكتَُٗٔكشهاب الدين أٞبد بن سبلمة القليويب ت

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓلبناف/ 
ا٤بئة العاشرة، لنجم الدين ٧بمد بن ٧بمد الغزم ت الكواكب السائرة بأعياف  -ُٔٔ

/ ُلبناف/ ط –ىػ، ٙبقيق: خليل ا٤بنصور، عن دار الكتب العلمية، بّبكت َُُٔ
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ

لب اللباب ُب ٙبرير األنساب، عبد الرٞبن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي  -ُٕٔ
 بّبكت. –ىػ ، الناشر: دار صادر ُُٗت 
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الشافعٌي، ألٞبد بن ٧بمد بن أٞبد بن القاسم الٌضيٌب = أبو  اللباب ُب الفقو -ُٖٔ
ىػ، ٙبقيق: أ.د/ عبد الكرًن بن صنيتاف ُْٓا٢بسن ابن ااملي الشافعٌي ت 

 ىػ.ُُْٔ/ ُا٤بدينة ا٤بنٌورة /ط -العمرٌم، عن دار البخارم
ىػ، ُُٕلساف العرب، أليب الفضل ٧بمد بن مكـر ابن منظور األنصارم ت  -ُٗٔ

 ىػ. ُُْْ-/ّبّبكت/ط -ر صادرالناشر: دا
لوامع األنوار البهية كسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة ا٤بضٌية ُب عقد الفرقة  -َُٕ

ا٤برضية، لشمس الدين أبو العوف ٧بمد بن أٞبد بن سآب السفاريِب ا٢بنبلي 
 -ىػ َُِْ/ ِدمشق/ط -ىػ، الناشر : مؤسسة ا٣بافقْب كمكتبتهاُُٖٖت

 ـ. ُِٖٗ
للمعجم ا٤بفهرس، أليب الفضل، أٞبد بن علي بن ٧بمد بن اَّمع ا٤بؤسس  -ُُٕ

ىػ، ٙبقيق : د. يوسف عبد الرٞبن ا٤برعشلي، ِٖٓأٞبد بن حجر العسقبلين ت 
 بّبكت، لبناف/ الطبعة األكٔب.-دار ا٤بعرفة

ىػ، ٦ّٗٓبمل الٌلغة، ألٞبد بن فارس بن زكريا القزكيٌِب الرازٌم، أبو ا٢بسْب ت  -ُِٕ
 –د اسن سلطاف، عن مؤسسة الٌرسالة، بّبكت دراسة كٙبقيق: زىّب عب

 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ/ ِلبناف/ط
اَّموع شرح ا٤بهذب]مع تكملة السبكي كا٤بطيعي[ أليب زكريا ٧بيي الدين ٰبٓب  -ُّٕ

ىػ، ٙبقيق كتعليق: ٧بمد ٪بيب ا٤بطيعي، عن دار إحياء ٕٔٔبن شرؼ الٌنوكم ت
 ـ.ََُِ-قُِِْ/ ُلبناف/ط-الَباث العريب، بّبكت

رر ُب فقو اإلماـ الشافعي، أليب القاسم عبد الكرًن بن ٧بمد الرافعي القزكيِب ا -ُْٕ
-ق، ٙبقيق: ٧بمد حسن إ٠باعيل، عن دار الكتب العلمية، بّبكتِْٔت

 ق.ُِْٔ/ُلبناف/ط



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

644 

الى باآلثار، أليب ٧بمد علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب  -ُٕٓ
 بّبكت. – ىػ، الناشر: دار الفكرْٔٓالظاىرم ت 

٨بتار الٌصحاح، لزين الدين أيب عبد ا ٧بمد بن أيب بكر بن عبد القادر  -ُٕٔ
ىػ، ٙبقيق: يوسف الشيخ ٧بمد، عن ا٤بكتبة العصرية، الدار ٔٔٔا٢بنفٌي الرازم ت 
 ق.َُِْ/ٓلبناف/ط-النوذجية، بّبكت

ق، ٨ُِّبتصر البويطي، أليب يعقوب، يوسف بن ٰبٓب البويطي القرشٌي ت -ُٕٕ
-قُّْٔ/ُ.د علي ٧بيي الدين القرة داغي، عن دار ا٤بنهاج/طٙبقيق: أ

 ـ.َُِٓ
٨بتصر ا٤بزيٌن ُب فركع الشافعٌية، أليب إبراىيم إ٠باعيل بن ٰبٓب بن إ٠باعيل ا٤بزيٌن  -ُٖٕ

ىػ، كضع حواشيو: ٧بمد عبد القادر شاىْب، عن دار الكتب العلمية، ِْٔت
 ق.ُُْٗ/ُلبناف/ط-بّبكت

الزىر ُب تراجم أفاضل مكة من القرف العاشر ا٤بختصر من كتاب نشر النور ك  -ُٕٗ
ق، اختصار كٙبقيق: ُّّْإٔب القرف الرابع عشر، أليب ا٣بّب عبد ا بن مرداد ت

 ق.َُْٔ/ِجدة/ط-٧بمد العامودم، أٞبد علي، طبعة علم ا٤بعرفة
ا٤بدخل إٔب مذىب اإلماـ الشافعي، تأليف: د. أكـر يوسف عمر، دار  -َُٖ

 األردف. -النفائس للنشر
رآة ا١بناف كعبة اليقظاف ُب معرفة ما يعتب من حوادث الزماف، أليب ٧بمد، م -ُُٖ

ىػ، كضع ٖٕٔعفيف الدين عبد ا بن أسعد بن علي بن سليماف اليافعي ت 
/عاـ ُلبناف/ط –حواشيو: خليل ا٤بنصور، عن دار الكتب العلمٌية بّبكت 

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ
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االعتقادات، أليب ٧بمد علي بن أٞبد مراتب اإلٝباع ُب العبادات كا٤بعامبلت ك  -ُِٖ
ىػ، الناشر: دار الكتب ْٔٓبن سعيد بن حـز األندلسي القرطيب الظاىرم ت 

 بّبكت. –العلمية 
ا٤بستدرؾ على الصحيحْب، أليب عبد ا ا٢باكم ٧بمد بن عبد ا النيسابورم  -ُّٖ

تب ىػ، ٙبقيق: مصطفى عبد القادر عطا، عن دار الكَْٓا٤بعركؼ بابن البيع ت
 ـ.َُٗٗ –ىػ ُُُْ/ُبّبكت/ط-العلمٌية

مسند أيب يعلى، أليب يعلى أٞبد بن علي بن ا٤بثيُب بن ٰبٓب التميمي، ا٤بوصلي  -ُْٖ
/ ُىػ، ٙبقيق: حسْب سليم أسد، عن دار ا٤بأموف للَباث، دمشق/طَّٕت 

 ـ.ُْٖٗ -ىػ َُْْ
اين مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل، أليب عبد ا، أٞبد بن ٧بمد بن حنبل الشيب -ُٖٓ

ىػ، ٙبقيق: شعيب األرنؤكط، عادؿ مرشد كآخركف، إشراؼ: د. عبد ا ُِْت 
 ـ.ََُِ -ىػ  ُُِْ/ ُبن عبد اسن الَبكي، عن مؤسسة الرسالة/ط

مسند اإلماـ الشافعي، أليب عبد ا ٧بمد بن إدريس بن العباس بن عثماف  -ُٖٔ
الكتب  ىػ، ترتيب: ٧بمد السندم، عن دارَِْا٤بطليب القرشي ا٤بكي ت 

 ـ.ُُٓٗ-قَُّٕلبناف/ -العلمية، بّبكت
مسند ا٢بميدم، أليب بكر عبد ا بن الزبّب بن عيسى بن عبيد ا القرشي  -ُٕٖ

ىػ، حقق نصوصو كخرج أحاديثو: حسن سليم ُِٗاألسدم ا٢بميدم ا٤بكي ت
 ـ.ُٔٗٗ/ ُسورم/ط -أسد الد ارىاين، الناشر: دار السقا، دمشق

لشرح الكبّب، ألٞبد بن ٧بمد بن علي الفيومي ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب ا -ُٖٖ
 بّبكت. –ىػ الناشر: ا٤بكتبة العلمية َٕٕا٢بموم، أبو العباس ت

مصطلحات ا٤بذاىب الفقهية كأسرار الفقو ا٤برموز ُب األعبلـ كالكتب كاآلراء  -ُٖٗ
/ط  -ىػ ُِِْ/ ُكالَبجيحات، ٤برًن ٧بمد صاّب الظفّبم، الناشر: دار ابن حـز
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كلية الدراسات   -جامعة األزىر -اب: رسالة ماجستّب ـ أصل الكتََِِ
 اإلسبلمية كالعربية مصر.

ىػ، ُُِا٤بصن ف، أليب بكر عبد الرزاؽ بن ٮباـ بن نافع اليماين الصنعاين ت -َُٗ
 ىػ.َُّْ/ ِٙبقيق: حبيب الرٞبن األعظمي، عن ا٤بكتب اإلسبلمي، بّبكت/ط

لعباس أٞبد بن ٧بمد بن ا٤بطلب العإب ُب شرح كسيط الغزإب، للفقيو أيب ا -ُُٗ
ق، من بداية كتاب الظهار إٔب هناية كتاب الكفارات، ٙبقيق: ياسر َُٕالرفعة 

 بن عبد ا الشإبي، رسالة ماجستّب نوقشت ُب ا١بامعة اإلسبلمية.
ىػ، ٙبقيق: ِٕٔا٤بعارؼ، أليب ٧بمد عبد ا بن مسلم بن قتيبة الدينورم ت  -ُِٗ

 ـ.ُِٗٗ/ ِالقاىرة/ط -صرية العامة للكتابثركت عكاشة، الناشر: ا٥بيئة ا٤ب
معآب التنزيل ُب تفسّب القرآف = تفسّب البغوم، يي السنة أبو ٧بمد ا٢بسْب  -ُّٗ

ىػ، اقق : عبد الرزاؽ َُٓبن مسعود بن ٧بمد بن الفراء البغوم الشافعي ت 
 ىػ.َُِْ/ ُبّبكت /ط–ا٤بهدم، الناشر : دار إحياء الَباث العريب 

ف، لشهاب الدين، ياقوت بن عبد ا الركمٌي ا٢بموٌم، ت معجم البلدا -ُْٗ
 ـ.ُٓٗٗ، بّبكت، عاـ ِىػ، عن دار صادر، طِّٔ

معجم الصحابة، أليب القاسم عبد ا بن ٧بمد بن عبد العزيز البغوم ت  -ُٓٗ
-ىػ، ٙبقيق: ٧بمد األمْب بن ٧بمد ا١بكِب، عن مكتبة دار البيافُّٕ

 ـ.َََِ -ىػ ُُِْ/ ُالكويت/ط
الكبّب، لسليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي الشامي، أيب  ا٤بعجم -ُٔٗ

ىػ(، ٙبقيق: ٞبدم بن عبد اَّيد السلفي، عن مكتبة َّٔالقاسم الطباين )ت: 
 ،القاىرة.ِابن تيمية، ط

ىػ، ُِْْمعجم اللغة العربية ا٤بعاصرة، د. ٧بمد ٨بتار عبد ا٢بميد عمر ت  -ُٕٗ
 ـ. ََِٖ -ىػ  ُِْٗ/ ُب/طٗبساعدة فريق عمل الناشر: عآب الكت
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عآب ا١بغرافٌية ُب الٌسّبة الٌنبويٌة، لعاتق بن غيث بن زكير الببلدم  -ُٖٗ
ى
معجم ا٤ب

 ـ.ُِٖٗ -ىػ َُِْ/ ُمكة ا٤بكرمة/ط -ىػ، عن دار مكةََُِا٢بريب ت 

 ق، عن مؤسسة الرسالة.َُْٖمعجم ا٤بؤلفْب، عمر رضا كحالة ت -ُٗٗ

ة بالقاىرة، )إبراىيم مصطفى/ أٞبد ا٤بعجم الوسيط، تأليف: ٦بمع الٌلغة العربي -ََِ
 الزيات/ حامد عبد القادر/ ٧بمد الٌنجار(، عن دار الدعوة.

( ُُّٗمعجم شيوخ ابن حجر ا٥بيتمي، ٨بطوط، نسخة ا٤بكتبة األزىرية ) -َُِ
 (، كىي مصورة ُب موقع األلوكة.َّٕٖٗ)

معجم لغة الفقهاء، مد ركاس قلعجي كحامد صادؽ قنييب، الناشر: دار  -َِِ
 ـ.ُٖٖٗ-ىػ َُْٖ/ ِائس للطباعة كالنشر كالتوزيع /طالنف

معرفة الثقات من رجاؿ أىل العلم كا٢بديث كمن الضعفاء كذكر مذاىبهم  -َِّ
ىػ، اقق: ُِٔكأخبارىم، أليب ا٢بسن أٞبد بن عبد ا بن صاّب العجلي ت

/ ُعبد العليم عبد العظيم البستوم، الناشر: مكتبة الدار، ا٤بدينة ا٤بنورة /ط
 ـ.ُٖٓٗ -قَُْٓ

معرفة السنن كاآلثار، ألٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣براساين، أبو بكر  -َِْ
ىػ، اقق: عبد ا٤بعطي أمْب قلعجي، الناشركف: جامعة ْٖٓالبيهقي ت 

بّبكت، دار الوعي -باكستاف، دار قتيبة دمشق-الدراسات اإلسبلمية،كراتشي
 ـ.ُُٗٗ -ىػ ُُِْ/ُالقاىرة/ط-دمشق، دار الوفاء ا٤بنصورة-حلب

مغاين األخيار ُب شرح أسامي رجاؿ معاين اآلثار، أليب ٧بمد ٧بمود بن أٞبد  -َِٓ
ىػ، ٙبقيق: ٧بمد حسن ٧بمد ٖٓٓبن موسى ا٢بنفي= بدر الدين العيِب ت 

 -ىػ ُِْٕ/ ُلبناف/ط –حسن إ٠باعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبكت 
 ـ.ََِٔ
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ا٤بنهاج، لشمس الدين ٧بمد بن أٞبد  مغِب اتاج إٔب معرفة معاين ألفاظ -َِٔ
ىػ، اعتُب بو: ٧بمد خليل عيتاين، عن دار ا٤بعرفة، ٕٕٗا٣بطيب الٌشربيِب،     ت 

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ/ ُلبناف/ط-بّبكت

ا٤بغِب ُب اإلنباء عن غريب ا٤بهذب كاأل٠باء، لعماد الدين أيب اَّد إ٠باعيل بن  -َِٕ
صطفى عبد ا٢بفيظ سآب، طبعة ق، ٙبقيق: د.مٓٓٔأيب البكات ابن باطيش ت

 ـ.ُُٗٗ-قُُُْمكة ا٤بكرمة/-ا٤بكتبة التجارية، مصطفى الباز

ا٤بغِب، أليب ٧بمد موٌفق الدين عبد ا بن أٞبد بن ٧بمد بن قدامة ا١بماعيلي  -َِٖ
ىػ، عن مكتبة َِٔا٤بقدسي ا٢بنبلي، الشهّب بابن قدامة ا٤بقدسي ت 

 ـ.ُٖٔٗ-قُّٖٖالقاىرة/

ق، ٙبقيق: ْٖٓالفتح ٧بمد بن عبد الكرًن الشهرستاين ت ا٤بلل كالنحل، أليب -َِٗ
 لبناف.-عبد العزيز ٧بمد الوكيل، عن دار الفكر، بّبكت

مناسك ا٢بج كالعمرة، أليب عبد الرٞبن، ٧بمد ناصر الدين، بن ا٢باج نوح بن  -َُِ
 .ُىػ(، عن مكتبة ا٤بعارؼ، طَُِْ٪باٌب بن آدـ، األشقودرم األلباين )ت: 

عمدة ا٤بفتْب، أليب زكريا ٧بيي الٌدين ٰبٓب بن شرؼ النوكٌم منهاج الطالبْب ك  -ُُِ
/ ُىػ، عُب بو: ٧بٌمد ٧بٌمد طاىر شعباف، عن دار ا٤بنهاج، جدة /طٕٔٔت

 ـ.ََِٓ -ىػ ُِْٔ

ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج، يي الدين أيب زكريا ٰبٓب بن شرؼ  -ُِِ
عن دار ا٤بعرفة،  ق، ٙبقيق: الشيخ خليل مأموف شيخا،ٕٔٔالنوكم الدمشقي ت

 ـ.َِٕٕ-قُِْٖ/ُّلبناف/ط-بّبكت

ا٤بؤلف: يوسف بن تغرم بردم بن عبد ا ، ا٤بنهل الصاُب كا٤بستوَب بعد الواُب -ُِّ
حققو ككضع ، ىػ(ْٕٖالظاىرم ا٢بنفي، أبو ااسن، ٝباؿ الدين )ا٤بتوَب: 
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ناشر: ال، تقدًن: دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، حواشيو: دكتور ٧بمد ٧بمد أمْب
 .ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب

ا٤بنهل الصاُب كا٤بستوُب بعد الواُب، أليب ااسن يوسف بن تغرم بردم  -ُِْ
، ٙبقيق : د. ٧بمد بن ٧بمد أمْب، طباعة: ا٥بيئة ْٕٖاألتاكي، ٝباؿ الدين ت 

 .ُْٖٗا٤بصرية العامة للكتاب، عاـ 

م بن علي بن يوسف ا٤بهٌذب ُب فقو اإلماـ الشافعٌي، أليب إسحاؽ إبراىي -ُِٓ
دمشق، -ىػ، ٙبقيق كتعليق: د. ٧بمد الزحيلي، عن دار القلمْٕٔالٌشّبازٌم ت

 ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕ/ُبّبكت/ط-كالٌدار الشامٌية

ا٤بهٌمات ُب شركح الركضة كالرٌافعٌي، ١بماؿ الدين عبد الرحيم اإلسنوم، اعتُب  -ُِٔ
/ط  -ىػ َُّْ/ُبو: أبو الفضل الدمياطٌي أٞبد بن علٌي، عن دار ابن حـز

 ـ.ََِٗ

للنشر كالتوزيع، الطبعة  ا٤بوسوعة العربية العا٤بية، مؤسسة أعماؿ ا٤بوسوعة -ُِٕ
 .الثانية

 الكوٍيت. –ا٤بوسوعة الفقهٌية الكويتٌية، عن كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمٌية  -ُِٖ

ا٤بوسوعة ا٤بيسرة ُب األدياف كا٤بذاىب كاألحزاب ا٤بعاصرة، للندكة العا٤بية  -ُِٗ
سبلمي، إشراؼ كٚبطيط كمراجعة: د. مانع بن ٞباد ا١بهِب، الناشر: للشباب اإل

 ق.َُِْ/ ْدار الندكة العا٤بية للطباعة كالنشر كالتوزيع/ط

موطأ اإلماـ مالك، لئلماـ مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحٌي ا٤بديٌن  -َِِ
ىػ، صححو كرقمو كخرج أحاديثو كعلق عليو: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، عن ُٕٗت
 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٔلبناف، عاـ  –ر إحياء الَباث العريب، بّبكت دا
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النتف ُب الفتاكل، أليب ا٢بسن علي بن ا٢بسْب بن ٧بمد السغدم ا٢بنفي  -ُِِ
ىػ، اقق: اامي الدكتور صبلح الدين الناىي، الناشر: دار الفرقاف، ُْٔت

 ـ.ُْٖٗ -قَُْْ/ ِلبناف /ط-األردف، مؤسسة الرسالة، بّبكت-عماف

نجم الوىاج ُب شرح ا٤بنهاج، لكماؿ الدين أيب البقاء ٧بمد بن موسى ال -ِِِ
 ـ.ََِْ-قُِْٓ/ ُلبناف/ط-ق، دار ا٤بنهاج، بّبكتَٖٖالدمّبم ت

النجـو الزاىرة ُب ملوؾ مصر كالقاىرة، ١بماؿ الدين أيب ااسن يوسف بن  -ِِّ
ر ىػ، عن كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي، دإْٖتغرم بردم بن عبد ا ت 

 الكتب، مصر.

نزىة النظر ُب توضيح ٬ببة الفكر ُب مصطلح أىل األثر، أليب الفضل أٞبد بن  -ِِْ
ىػ، حققو على نسخو ِٖٓعلي بن ٧بمد بن أٞبد بن حجر العسقبلين ت 

دمشق/  -مقركءة على ا٤بؤلف كعلق عليو: نور الدين عَب، الناشر: مطبعة الصباح
 ـ.َََِ -ىػ ُُِْ/ ّط

٥بداية مع حاشيتو بغية األ٤بعي ُب ٚبريج الزيلعي، ١بماؿ نصب الراية ألحاديث ا -ِِٓ
ىػ، ٙبقيق: ٧بمد ِٕٔالدين أيب ٧بمد عبد ا بن يوسف بن ٧بمد الزيلعي ت

لبناف، دار القبلة للثقافة -عوامة، عن مؤسسة الرياف، للطباعة كالنشر، بّبكت
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ/ ُجدة /ط-اإلسبلمية

ريب ألفاظ ا٤بهذب، مد بن أٞبد بن ٧بمد بن الن ظم ا٤بستعذب ُب تفسّب غ -ِِٔ
ىػ، دراسة كٙبقيق كتعليق: د. مصطفى عبد ا٢بفيظ ّّٔسليماف بن بطاؿ ت

ـ )جزء ُُٗٗ(، ُـ )جزء ُٖٖٗسآب، الناشر: ا٤بكتبة التجارية، مكة ا٤بكرمة/ 
ِ.) 
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هناية اتاج إٔب شرح ا٤بنهاج على مذىب اإلماـ الشافعٌي، أليب العباس أٞبد  -ِِٕ
ىػ، مع حاشيٍب أيب ََُْن ٞبزة بن شهاب الدين=مشس الدين الرملي ت ب

ق كأٞبد عبد الرزاؽ ا٤بغريب الرشيدم َُٕٖالضياء علي الشباملسي القاىرم ت
 -ىػ ُُْْلبناف، عاـ  –ق، عن دار الكتب العلمٌية، بّبكت َُٔٗت 

 ـ. ُّٗٗ

أيب العباس أٞبد  ا٤بؤلف: مشس الدين ٧بمد بن، هناية اتاج إٔب شرح ا٤بنهاج -ِِٖ
، الناشر: دار الفكر، بّبكت، ىػ(ََُْبن ٞبزة شهاب الدين الرملي )ا٤بتوَب: 

هناية اتاج إٔب »بأعلى الصفحة: كتاب ، ـُْٖٗىػ/َُْْ -الطبعة: ط أخّبة 
بعده )مفصوال بفاصل( : حاشية أيب الضياء نور الدين بن ، للرملي« شرح ا٤بنهاج

بعده )مفصوال بفاصل( : حاشية أٞبد بن ، ىػ(َُٕٖعلي الشباملسي األقهرم )
 .ىػ(َُٔٗعبد الرزاؽ ا٤بعركؼ با٤بغريب الرشيدم )

هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب، أليب ا٤بعإب عبد ا٤بلك بن عبد ا بن يوسف  -ِِٗ
ىػ، حٌققو كصنع فهارسو: د. عبد ْٖٕابن ٧بمد ا١بويٌِب، ا٤بلقب بإماـ ا٢برمْب ت

/ ُا٤بملكة العربية السعودية/ط -، عن دار ا٤بنهاج، الرياض العظيم ٧بمود الٌديب
 ـ.ََِٕ -ىػ ُِْٖ

النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، َّد الدين، أيب السعادات، ا٤ببارؾ بن ٧بمد  -َِّ
ىػ، ٙبقيق: َٔٔبن ٧بمد ابن ٧بمد ابن عبد الكرًن الشيباين ا١بزرم ابن األثّب ت 

بّبكت  –ي، عن ا٤بكتبة العلمية ٧بمود ٧بمد الطناح -طاىر أٞبد الزاكم 
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ/
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النور السافر عن أخبار القرف العاشر، ي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد  -ُِّ
ىػ، ٙبقيق: د. أٞبد ا٢بلو، ٧بمود األرناؤكط، أكـر َُّٖا العىٍيدىريكس ت 

 ـ.ََُِ/ُبّبكت/ط–البوشي، عن دار صادر

كآثار ا٤بصنفْب، إل٠باعيل بن ٧بمد أمْب الباباين ىدية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب  -ِِّ
ىػ، طبع بعناية ككالة ا٤بعارؼ ا١بليلة ُب مطبعتها البهية ُّٗٗالبغدادم ت 

 –، أعادت طبعو باألكفست: دار إحياء الَباث العريب بّبكت ُُٓٗاستانبوؿ 
 لبناف.

 الواُب بالوفيات، لصبلح الدين خليل بن أيبك بن عبد ا الصفدم )ت: -ِّّ
 –ىػ(، ٙبقيق: أٞبد األرناؤكط كتركي مصطفى، عن دار إحياء الَباث ْٕٔ

 ـ.َََِ -ىػ َُِْبّبكت، عاـ 

ق، َٓٓالوجيز ُب فقو اإلماـ الشافعي، أليب حامد ٧بمد بن ٧بمد الغزإب ت -ِّْ
-ٙبقيق: عادؿ عبد ا٤بوجود، علي معوض، عن دار األرقم بن أيب األرقم، بّبكت

 ـ.ُٕٗٗ-قُُْٖ/ُلبناف/ط

ىػ، َٓٓسيط ُب ا٤بذىب، أليب حامد ٧بمد بن ٧بمد الغزإب الطوسي تالو  -ِّٓ
/ ُالقاىرة/ط-ٙبقيق: أٞبد ٧بمود إبراىيم، ٧بمد ٧بمد تامر، عن دار السبلـ

 ىػ.ُُْٕ

كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، أليب العباس مشس الدين أٞبد بن ٧بمد بن  -ِّٔ
حساف عباس، عن دار صادر ىػ، ٙبقيق: إُٖٔإبراىيم بن أيب بكر ابن خلكاف ت

 بّبكت. –



 وحتقيًقا اإلمداد بشرح اإلرشاد البن حجر اهليتني دراسًة

653 

ىػ(، ْٕٕالوفيات، لتقي الدين، ٧بمد بن ىجرس بن رافع السبلمي )ت:  -ِّٕ
، ُٙبقيق: صاّب مهدم عباس، د/ بشار عواد معركؼ، عن مؤسسة الرسالة، ط

 ىػ.َُِْبّبكت، عاـ  -
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